
åt amerikanskorna mer frukt 
och grönsaker redan i starten 
av studien jämfört med vad 
en svensk äter, vilket kan 
förklara att en ökning inte 
hade någon effekt

Oliver, rapsolja, nötter, 
avokado och fisk är exem

pel 
på nyttigare fetter, m

edan m
an 

därem
ot bör begränsa intaget 

av nötkött, m
argarin, ost och 

snabbm
at

totalmängden fett som 

en människa får i sig är 

tämligen ointressant. Det 

viktiga är vilken typ av 

fett man äter

att undvika transfetter, hålla nere 
på de mättade fetterna men ha 
tillräckligt hög konsumtion av 
omättade fetter. Särskilt viktigt 
är att få en god balans mellan 
så kallade omega-3-fettsyror och 
omega-6-fettsyror om det goda fettet 
i vegetabiliska oljor och i fisk och det 
onda i animaliskt fett och transfetter 
begreppet glykemiskt index som 
orsak till fetma

Nej, det finns ingen anledning 

att ändra någonting, säger han. 

Främst därför att in
genting 

i rapporterna tyder på att 

lågfettkosten skulle vara skadlig

De här rapporterna kommer 
otvivelaktigt att väcka häftig 
debatt. Det nu över trettio 
år gamla hälsobudskapet 
ifrågasätts starkt. De officiella 
kostrekommendationerna 
måste kanske skrivas om Nej, 
det finns ingen anledning att 
ändra någonting, säger han. 
Främst därför att ingenting 
i rapporterna tyder på att 
lågfettkosten skulle vara 
skadlig

Dom kan vara av värde 

när det gäller övervikt 

och en hel del andra 

sjukdomar där man 

har rätt goda skäl att 

se att anta att det kan 

vara betydelsefullt

Den amerikanska studien 
fokuserar inte alls på 
överviktsproblem, som 
vuxit

Att äta frukt och 
grönsaker i stället 
för pizza minskar 
risken för hjärt- och 
kärlsjukdomar.  
Trodde du.

Fet mat inte farligt för hjärtat. Den över-
viktige antimotionären som nöjde sig med 
denna knapphändiga information i morgon-
tidningens rubrikform, såg pizzorna växa inför 
sitt inre öga och gladdes åt budskapet. Men det 
gäller att alltid läsa det finstilta
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det finns fa
ktisk

t in
get 

vetenskapligt st
öd för att ju

st 

ett s
ådant procentta

l sk
ulle 

vara bättre
 än andra tal.

Det finns inga uppgifter 
om vilket slags fett som 
får ingå. Inte heller om 
pastan, degen eller riset 
skall vara av fullkornstyp 
eller om potatisen skall 
vara färsk eller gammal, 
varm eller kall
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1 Media och folkhälsa  

Vem har inte mötts av löpsedlar med texten: Forskare larmar: … och frågat sig 
om det verkligen är forskaren som larmar eller om det är media som vill sälja 
lösnummer. Beroende på vad larmet gäller så lockas vi att köpa tidningen av 
nyfikenhet eller för att vi hoppas få råd som räddar vår hälsa. 

Allmänhetens stora intresse för mat, vikt och hälsa har medfört att forskning 
om sambanden mellan kost och hälsa/ohälsa hamnar i medierna allt oftare 
som nyheter. Ibland varnas för hälsorisker med mat, som i varje fall tillfälligt 
skrämmer upp. Ibland framställs mat och dryck som tidigare ansetts som 
risker tvärtom som nyttiga och välgörande, som t.ex. kaffe, vin och choklad, 
medan tvärtom också förekommer, som med mjölk. Utbudet av mat är 
oändligt och det handlar om att göra medvetna val för både hälsa, miljö och 
ekonomi.  

Massmediernas information i form av forskningsnyheter och intervjuer med 
olika kostföreträdare kan vara mycket motsägande. Att som konsument 
sortera tro och vetande i kunskapsfältet mat och hälsa är ingen lätt sak. Det är 
inte förvånande att det kan uppstå osäkerhet, avståndstagande, rädsla, 
felprioriteringar och att det blir helt andra krafter än vetenskapligt baserad 
forskning, som får styra vad och hur mycket som kommer på bordet och in i 
munnen. 

Helt nya forskningsresultat behöver bekräftas i flera olika slags studier innan 
officiella råd och rekommendationer ändras, men det kan också med tiden 
visa sig att slutsatserna i den nya forskningen inte alls håller på sikt. Det gör 
att det finns ett visst utrymme för var och en att välja vilka slutsatser man 
”tror” på för tillfället. Medierna skulle kunna hjälpa sin publik att tolka 
forskningsresultat, sätta in dem i sammanhang och dra relevanta slutsatser. 
Media kan vara källor till nya rön som annars bara skulle kommit 
yrkesverksamma inom kostområdet till del. 

Massmedias inverkan på människors val av mat och dryck påverkas inte bara 
av nyhetsrapporteringen. Medierna är också rika källor till inspirerande 
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måltidsbilder, recept och reklam. Livsmedelsbranschen har ekonomiska 
intressen att bevaka. För dem gäller det att hänga med i trender och anpassa 
sitt sortiment. 

Det har alltid funnits olika rörelser som agiterat för olika matvanor, så det är 
ingenting nytt. Vi har t.ex. sett vegetariska vågor som kommit och gått ända 
sedan förra sekelskiftet. I den takt som nya näringsämnen upptäckts inom 
forskningen har också mat rika på dessa ämnen, eller i form av kosttillskott 
kommit i ropet. Några exempel under 100 år är betydelsen av proteiner, 
vitaminer, kostfiber, selen, antioxidanter, omega-3 fettsyror med mera. Idag 
lever olika idéer om mat och hälsa sida vid sida, mer eller mindre på 
kollisionskurs både med varandra och med officiella kost- och 
näringsrekommendationer.  

Jag ska erkänna att jag tidigare hoppat över framför allt kvällspressens 
kostbudskap eftersom det i regel alltid funnits felaktigheter i texterna. Men 
medias budskap kan inte ignoreras när man intresserar sig för folkhälsa. 
Massmedia formar vår bild av världen, vad som är viktigt eller oviktigt och vad 
vi diskuterar sinsemellan. När vi lämnat grundskolan bakom oss är det 
framför allt media som står för kostinformationen, inte minst när det gäller 
nyheter på forskningsfronten. Medias representation av kost och hälsa kan 
vara central för våra uppfattningar om vad som är hälsosam mat eller vilka 
risker som är förknippade med mat, men också vad som ses som socialt och 
kulturellt accepterat eller rent av påbjudet. 

Vi vet ytterst lite om hur allmänheten, uppfattar, förstår och använder sig av 
de medierade hälsobudskapen [1] och specifikt om kostbudskap i stort sett 
inget alls för svenska förhållanden.   

En fråga jag kom att ställa mig och som ledde fram till den här boken var – 
kan kostbudskap i massmedia vara eller bli ett folkhälsoproblem? Den 
utlösande faktorn var nyhetsrapporteringen från världens största 
kostintervention.  

Hur allt började 

Tidigt en morgon låg jag som vanligt i sängen och lyssnade till 
vetenskapsradion på P1 medan jag försökte vakna ordentligt. Då fick jag höra 
att försök med fettsnål kost visar ingen minskad sjukdomsrisk. Det visade sig 
gälla risken för bröstcancer, tarmcancer och hjärtkärlsjukdomar, men att det 
ändå inte var läge att byta ut broccolin mot pizza.  
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När jag kom till jobbet på Institutionen för kostvetenskap vid Umeå 
universitet slog jag mig ner vid datorn och letade rätt på originalartiklarna via 
universitetsbiblioteket. Just denna förmiddag förstod jag inte vilket 
genomslag nyheten om denna studie med fettsnål kost skulle få inte bara i 
USA, utan över hela världen, inte minst i Rapport i tv och de stora 
morgontidningarna i Sverige. I USA den 7:e februari 2006 klockan 16 
offentliggjordes nämligen tre rapporter från världens största 
kostinterventionsstudie. Women’s Health Initiative (WHI) Diet Modification 
Trial. Då publicerade de äntligen sina resultat gällande risken att utveckla 
bröstcancer [2], tjock-och ändtarmscancer [3] och hjärtkärlsjukdomar [4] hos 
nästan 50 000 kvinnor. Förväntningarna var stora på resultaten. Nu skulle 
man få se om de kostsamband som forskare tyckt sig finna i olika tidigare 
koststudier kunde förändra riskerna när kostråden tillämpades på vanliga 
kvinnor i vardagen. 

Redan i rubrikerna på den statusfyllda amerikanska medicinska tidskriften 
Journal of American Medical Association (JAMA) framkom att en sänkning 
av fettintaget inte minskat risken för de undersökta sjukdomarna.  

Vad hade man då gjort? Målsättningen var att omkring 20 000 av kvinnorna 
som deltog i studien skulle halvera sitt vanliga fettintag, medan de övriga 
skulle fortsätta äta som vanligt. Målsättningen med den fettsnåla kosten var 
att komma ner till 20 energiprocent fett.  Forskarna behövde få fram minst en 
skillnad på 11 energiprocent fett för att få effekt på hälsan. Dessvärre visade 
det sig att efter sex år kom det bara att skilja 8 energiprocent fett mellan 
grupperna. Dessutom minskade kvinnorna inte bara sina intag av mättat fett 
utan även av omättat fett. Istället för fett skulle kvinnorna äta mer frukt och 
grönt och spannmål. Hur blev det med den saken? Nej där var skillnaden 
mellan grupperna ännu mindre. Från början åt båda grupperna knappt 4 
portioner per dag. Den fettsnåla gruppen ökade till knappt 5 portioner. 
Skillnaden mot kontrollgruppen kan ha motsvarat en clementin om dagen.  
Spannmål då? Inte heller där nåddes målen om 6 portioner per dag. Båda 
grupperna minskade faktiskt sina intag något, från nästan 5 portioner till 
drygt 4 i fettsnåla gruppen och knappt fyra i kontrollgruppen. Skillnaden blev 
en halv portion mer hos de som dragit ner på fettet i kosten, motsvarande en 
halv skiva franskbröd. Vem kunde förvänta sig några dramatiska effekter på 
insjuknandet då? När kostförändringen dessutom kom sent i livet (kvinnorna 
var i genomsnitt 62 år) och effekten på insjuknanden mättes efter bara 8 år. 
Min slutsats blev att skillnaderna i kostintag var små mellan de två grupperna. 
Det var bara 14 % av deltagarna som överhuvudtaget klarade av målen. Det 
var synd, men inte helt oväntat. Därmed inte sagt att sjukdomsrisken skulle 
minskat om de klarat av målen. Den fettsnåla gruppen hade 9 % lägre 
bröstcancerrisk än kontrollgruppen, vilken nätt och jämt undgick att bli 
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statistiskt signifikant. Forskarna hade hoppats på 14 % lägre risk. För de 
kvinnor som sänkt sitt fettintag mest minskade däremot risken signifikant 
med 22 %. För tjock-och ändtarmscancer och hjärtkärlsjukdom såg man ingen 
minskad risk. 

Studien visade att en satsning på intervention av det här slaget inte verkade 
löna sig. Därför trodde jag inte att vi skulle få se mer om detta i medierna och 
hade ingen föreställning om de debattartiklar och krönikor som skulle komma 
att skrivas.  

Några dagar senare läste jag av en slump en notis i lokaltidningen 
Västerbottens Kurirens bilaga för barn, Lilla VK. Var det verkligen samma 
studie som Vetenskapsradion rapporterat om? Samma som jag läst 
originalartiklarna till? Hur kan det bli så här?  

På sidan tre i Lilla VK så mötte mig i högra spalten dels en pizzakartong med 
tre bitar i och rubriken Fet mat gör oss inte sjukare. Västerbottens Kuriren i 
sin tur hade köpt in artikeln från 8 sidor/TT. Den övriga artikeltexten inleddes 
med att berätta för de unga läsarna, som tidningsbilagan riktar sig till, att fet 
mat inte är lika farlig som vi har trott. Jag förstod direkt att det här var 
informationen de yngsta skulle få från WHI-studiens resultat. Vad ville man 
att de ska lära sig och förstå? Om jag inte kände till WHI-studien skulle jag 
trott att detta var resultat från en helt annan studie, en där man ökat på fettet 
i kosten jämfört med vad vi normalt brukar äta i vår matkultur och följer upp 
effekterna under några år. 

Texten fortsätter med att tala om att forskarna säger att ingen blir friskare av 
att äta mager mat och mer frukt och grönsaker. Jaså? Är det budskapet till 
barnen? Inte med ett ord avslöjas att det inte alls var någon undersökning på 
barn eller unga, utan en undersökning på kvinnor där genomsnittsåldern var 
62 år när de startade. Definitivt inte att de äldsta kunde vara 79 år när de gick 
in i studien. De yngsta var födda på 40-talet. Än mindre framgick att 70 % av 
deltagarna var överviktiga. Inte heller fick läsarna veta att de följdes bara 
under i genomsnitt 8 år. Studien handlade alltså om kostförändringar mycket 
sent i livet där man mäter effekterna på sjukdomar som tar många tiotals år 
på sig att utvecklas (Se faktarutan om studiens uppläggning). 

Som en slags förklaring till det uteblivna resultatet på hälsan får de unga 
läsarna veta att det viktigaste inte är hur mycket fett vi äter utan vilken sorts 
fett. Vi ska äta mer fleromättat fett som bland annat finns i växter, säger 
forskarna. Det är inte ett forskningsresultat i WHI-studien utan ett det-har-
vi-inte-studerat-resultat. Kostinterventionen gick nämligen inte ut på att 
ändra fettkvaliteten utan enbart på att minska totala energiandelen fett i 
kosten.  
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Faktaruta: Women’s Health Initiative Diet Modification Trial 

Det är världens största och dyraste kostintervention. I USA hade man i 
början av 90-talet insett att det forskades i stort sett inte alls på kvinnors 
hälsa. Det satsades därför på att undersöka om ett minskat fettintag kunde 
påverka risken för de cancersjukdomar som särskilt drabbar kvinnor.  

Drygt 370 000 kvinnor bjöds in till studien, varav det i slutänden återstod ca 
48 800 som både kunde och ville delta och som hade ett fettintag över 32 
energiprocent.  Kvinnorna som deltog skulle ha passerat menopausen. De 
var mellan 50 till 79 år gamla, i genomsnitt 62 år. 70 % av kvinnorna var 
överviktiga, vilket var en mycket högre andel än bland amerikanska kvinnor 
generellt, och förstås också mycket högre andel än bland svenska kvinnor i 
motsvarande åldrar. Kvinnorna fick inte ha någon cancersjukdom vid 
starten men det förekom hjärtkärlsjukdomar och diabetes, samt förstås 
fetma, som 38 % led av. Det är inte helt ointressant eftersom fetma i sig är 
en välkänd och mycket stark riskfaktor för bröstcancer på grund av 
östrogenproduktionen i fettväven. När kvinnorna tackade ja till att vara 
med i studien visste de inte vilken kostgrupp de skulle komma att hamna i. 
40 % lottades till att ingå i gruppen som skulle lära sig äta fettsnålt och 60 % 
lottades till kontrollgruppen som i praktiken fick fortsätta med sina vanliga 
kostvanor. Den här forskningsmetoden kallas på engelska randomised 
controlled trial, förkortat RCT, och anses vara den absolut bästa metoden. 
Utfallet, dvs. om kvinnorna insjuknade i de olika cancersjukdomarna under 
de i genomsnitt åtta år som studien pågick, analyserades med intention-to-
treat metodik, vilket innebär att oavsett om kvinnorna genomfört 
behandlingen eller inte så kommer utfallet att analyseras som om de gjort 
det. De innebär att även fastän tio procent av deltagarna lämnat studien så 
kommer de finnas med i utfallsanalysen som om de fullföljt. Den fettsnåla 
kosten skapades för att minska risken för cancer, men givetvis ville man 
också undersöka hur det blev med insjuknande i hjärtkärlsjukdomar, som är 
ännu vanligare än bröstcancer och tjock-och ändtarmscancer.  

Här handlade det om äldre kvinnor som skulle ändra matvanor i 
förebyggande syfte. De var alltså inte motiverade av sjukdom att ändra sitt 
beteende. Att man som deltagare får instruktioner och utbildas i att följa en 
viss kost betyder inte automatiskt att man kan göra det. Särskilt inte när 
man ska laga den maten själv i sin vanliga vardag. För att veta hur 
deltagarna ätit så har de både innan de startade i studien och vid 
upprepade tillfällen under studiens gång fått ett livsmedelsfrekvens-
formulär. Där har de själva fått kryssa i hur ofta de ätit av de livsmedel som 
fanns listade och även kryssa för portionsstorlek där det varit tillämpligt.   
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Eftersom artikeln riktar sig till barn och unga kan man få uppfattningen att 
det inte är någon mening för dem att äta mer frukt och grönsaker. Till saken 
hör också att båda kvinnogrupperna åt väsentligt mycket mer frukt och 
grönsaker än barn äter i Sverige. Lågfettsgruppen ökade till nästan 5 portioner 
per dag och normalfettsgruppen åt fortfarande nästan 4 portioner. Detta att 
jämföra med den nedåtgående ålderstrend som fanns för svenska barn enligt 
Riksmaten 2003, där 4-åringarna i snitt åt 2,6 portioner per dag, barnen i 
årskurs 2 åt 2,2 och de i årskurs 5 åt minst, bara 1,6 portioner.  

Om nu inte mindre fett och mer frukt och grönt är ett bra råd enligt texten i 
Lilla VK, så ges ändå råd. Dessa råd handlar om att det är viktigare att 
motionera och att låta bli att röka. Det har inte heller undersökts i WHI- 
rapporterna. Var kommer det ifrån? 

Vad blir budskapet? Rubriken Fet mat gör oss inte sjukare, dessutom signerat 
med pizza som inte precis gjort sig känd för att vara en produkt med den 
rekommenderade fettkvaliteten, ger intrycket att det är helt okay att äta hur 
mycket fet snabbmat som helst, för det har forskningen visat. Råden om 
motion och rökning och om fleromättat fett behöver inte vara fel i sig, men om 
man väljer att skriva det så bör det framgå att det inte är resultat ifrån studien. 

Det jag frågar mig är varför får texten en sådan vinkling? Varför väljer man att 
generalisera de här resultaten till hälsoråd för barn och ungdomar? Varför 
finns de andra hälsoråden med? Varför får man inte veta något om vad 
kvinnorna ätit så man kan koppla till de egna matvanorna? Vad kan det bero 
på att en sådan notis skrivs på det här sättet? Är det här undantaget som 
bekräftar regeln? Vad skrevs och sades för övrigt i svensk massmedia i 
anslutning till den vetenskapliga tidskriften JAMAs publicering av de tre 
forskningsrapporterna? Hur såg kostbudskapet egentligen ut till svenska 
folket?  

För mig blev den här texten i Lilla VK startpunkten för att med WHI- 
rapporteringen som exempel studera vägen från vetenskap till medierade 
kostbudskap. Jag kan säga att jag har sett många anledningar till varför det 
ser ut som det gör. Svaret på frågorna och mycket mer har jag funnit under 
mitt arbete. Det tänker jag dela med mig av i den här boken eftersom jag tror 
att den här sortens rapportering kan få konsekvenser för folkhälsan.  

Ett syfte med den här boken är att skapa förståelse för varför kostbudskap i 
massmedia ser ut som de gör. Med kännedom om hur budskapen skapas kan 
alla medverkande i kommunikationsprocessen både förhålla sig kritiskt och 
samtidigt ha glädje av mediernas kostrapportering.   
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Jag har valt beskriva, analysera och problematisera hur vetenskapliga resultat 
gällande mat och hälsa representeras i form av kostbudskap i svensk 
massmedia med utgångspunkt i de tre WHI-rapporterna. Anledningarna till 
att världens hittills största kostinterventionsstudie fick bilda utgångspunkten 
är flera: 

• Den svenska medierapporteringen om WHI är ett exempel där media är 
en aktiv aktör som framför kostbudskap 

• WHI-studien fick genomslag i många media under mer än en dag och 
hade stor spridning i svensk nyhetsmedia 

• Rapporteringen ifrån WHI:s kostinterventionsstudie är ett exempel på 
problemen med att kommunicera om kostfrågor och sätta 
forskningsresultat i ett sammanhang  

• WHI-rapporternas resultat och slutsatser är viktiga för alla som i någon 
form arbetar med kostfrågor, antingen med att utforma 
rekommendationer och ge råd eller med att planera och producera mat 
för andra 

• Frågan om fett, frukt och grönsaker har alltid varit aktuell i 
kostbudskapssammanhang  

• Att medias rapportering från WHI:s kostintervention varit internationellt 
omdiskuterad [5] och forskats på [6], varför en undersökning av svensk 
media också vore på sin plats 

• Att de svenska mediernas rapportering om WHI-rapporterna utgör en 
allsidig provkarta på medierade kostbudskap och inte är ett urval av 
illustrerande exempel på avarter och överdrifter 

• Att det är möjligt att följa budskapen hela vägen från originalartikel över 
utsända pressmeddelanden till medierade kostbudskap i både svensk och 
utländsk media 

• Att WHI-studien handlade om kvinnors hälsa och därmed gav möjligheter 
att undersöka hur svenska medier hanterat information till just denna 
målgrupp  

• Att WHI-studien gällde bröstcancer samt tjock- och ändtarmscancer som 
är de vanligaste cancerformerna hos kvinnor. Tillsammans med 
hjärtkärlsjukdomar orsakar de i hög utsträckning lidande och för tidig död 
hos kvinnor 

• Att WHI-rapporterna satt spår i svensk kostdebatt och även i officiella råd 
och rekommendationer 

Boken vänder sig till i första hand till dietister, kostvetare och nutritionister 
men även till andra yrkesgrupper som möter människors frågor om kost och 
hälsa. Det kan gälla i behandling och rådgivning inom vård och omsorg så väl 
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som måltidsservice och livsmedelsproduktion. Förutom patienter och kunder 
kan de också ställas inför journalister och beslutsfattare. Boken är till för alla 
som har ett intresse för nutritionsepidemiologi, hälsokommunikation, medier 
och folkhälsa.  

Bokens fortsatta disposition  

I denna bok avser jag att belysa, analysera och diskutera hur kommunika-
tionen om kost och hälsa kan se ut i svenska massmedier. 

Vilka förutsättningar har massmedia att påverka oss i fråga om kost och hälsa? 
Vilka skapar kostbudskapen och hur går det till? Dessa frågor diskuterar jag 
utifrån ett medie-och kommunikationsteoretiskt perspektiv i kapitel två.  

I kapitel tre kommer jag in på forskarnas, forskningsinstitutionernas och de 
vetenskapliga tidskrifternas samarbete med medierna, och betydelsen av 
pressmeddelanden för de hälsobudskap som sedan når allmänheten. Jag 
analyserar de pressmeddelanden som sändes ut i anledning av WHI-studien.  

I kapitel fyra går jag igenom de svenska mediernas publiceringar, i ord och 
bild. I en innehållsanalys tar jag reda på vad läsaren fick veta om hur WHI-
studien gjordes, vilka resultaten blev och om läsaren fick tillräcklig kännedom 
om studiens begränsningar för att kunna dra egna slutsatser. I analysen av 
debattartiklarna ligger tyngdpunkten på vilka källor de utgått ifrån och de 
åsikter som framfördes om svenska kost- och näringsrekommendationer. Jag 
diskuterar också vilka kostråd som gavs i medierna och möjliga effekter av 
dem. Jag analyserar även mediernas användning av källor, vilka de kan vara 
och vilken betydelse de kan ha för budskapens utformning. Slutligen tar jag 
också upp en innehållsanalys gjord av den amerikanska mediebevakningen.  

I kapitel fem belyser jag de kosttrender som var aktuella och som kan ha på-
verkat mediernas representation av WHI och debatten om kostrekommenda-
tioner. Här fortsätter jag också med vilka spår medierapporteringen kan ha 
lämnat efter sig i efterföljande kosttrender. 

Vilket ansvar tar vetenskapen och medierna tar för kostbudskapen till 
allmänheten? Det diskuterar jag i sista kapitlet under tre teman: 

• Som man bäddar får man ligga – om forskarsamhällets roll för 
kostbudskapen i media 

• Spiken i kistan – om media som kostrådgivare 

• Att kasta ut barnet med badvattnet – om synen på rekommendationer 
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Den här boken handlar inte om vilka kostråd som är rätt eller fel, bra eller 
dåliga, den handlar om hur massmedias version av fakta stämmer eller inte 
stämmer överens med ursprungliga källor.  

Denna bok har en systerbok med titeln Forskning om kost och hälsa. Att tolka 
och förstå vetenskapen, som kan läsas helt fristående. Gemensamt för båda 
böckerna är Women’s Health Initiative som konkret exempel. Båda böckerna 
finns i elektronisk version tillgänglig på http://umu.diva-portal.org/ 

Slutligen vill jag tacka Ingela Bohm, Agneta Hörnell, Ethel Kautto, Cecilia 
Olsson, Sofia Rapo och Petra Rydén på Institutionen för kostvetenskap för 
värdefulla synpunkter under arbetets gång.  

Referenser 
1. Sandberg, H., Medier & fetma : en analys av vikt. Lund studies in media and 

communication, 8. 2004, Lund: Sociologiska institutionen. 

2. Prentice, R.L., et al., Low-fat dietary pattern and risk of invasive breast cancer: the 
Women's Health Initiative Randomized Controlled Dietary Modification Trial. JAMA, 
2006. 295(6): 629-42. 

3. Beresford, S.A., et al., Low-fat dietary pattern and risk of colorectal cancer: the Women's 
Health Initiative Randomized Controlled Dietary Modification Trial. JAMA, 2006. 
295(6): 643-54. 

4. Howard, B.V., et al., Low-fat dietary pattern and risk of cardiovascular disease: the 
Women's Health Initiative Randomized Controlled Dietary Modification Trial. JAMA, 
2006. 295(6): 655-66. 

5. Yngve, A., et al., The Women's Health Initiative. What is on trial: nutrition and chronic 
disease? Or misinterpreted science, media havoc and the sound of silence from peers? 
Public Health Nutr, 2006. 9(2): 269-72. 

6. Heverling, L.N., Reporting on the Women’s Health Initiative Dietary Modification 
Trials: Did the media make the grade? Nutrition Today, 2008. 43(4): 138-142. 



 

14 



 

15 

2 Medierna som förmedlare av 
kostbudskap 

Den journalistiska berättelsen ser olika ut beroende på vilken genre det 
handlar om. Sport och politiska nyheter behandlas på olika sätt. I 
nyhetsprogram finns en strävan efter opartiskhet, som inte gäller för t.ex. 
sport- och debattprogram. Det som kännetecknar en journalistisk form är att 
den har ett visst sätt att berätta på, som i sin tur styr urvalet av fakta i en 
händelse. Texter om kost och hälsa utgör inget undantag. Till att börja med är 
det bara en bråkdel av viktiga forskningsresultat om samband mellan kost och 
hälsa som kommer med i mediernas urval. För att komma med ska det finnas 
något som publiken känner igen och kan identifiera sig med. Det påverkar 
förstås vilken information som sprids till allmänheten och vilken information 
som undanhålls.  

Det finns ett stort intresse hos allmänheten för mat och hälsa. Bitvis bara för 
mat, bitvis för hälsa. Kunskap om samband mellan vad vi äter och dricker och 
vår hälsa berör de flesta av oss. Till en stor del kan vi påverka vad vi väljer att 
äta och dricka. Forskningsresultat kan vi omsätta själva i våra liv, under 
förutsättning att vi får kännedom om dem och att de sätts in i ett meningsfullt 
sammanhang. Här kommer massmedia in som en viktig aktör. Kanske den 
viktigaste. Medias kostbudskap är dock ingenting entydigt på något sätt, utan 
kan upplevas som tillfälligt, flyktigt, överdrivet, föränderligt, motsägelsefullt, 
för att inte säga förvirrande. Med insikter i hur medierna fungerar kan vi 
förstå varför det ser ut som det gör.  

På massmediaarenan kan vi mötas av spännande forskningsnyheter, 
hälsomaterial av olika slag som inte är direkt kopplade till nyheter, recept och 
reklam för mat och kosttillskott. Till massmediaarenan räknas också 
internetsajterna där man kan få råd om mat och hälsa. Det finns offentligt 
drivna sajter som t.ex. Livsmedelsverkets. Inte sällan ägs internetsajter av 
mediebolag. Expressen och TV4 är t.ex. huvudägare till GI viktkoll. Att företag 
i livsmedels- och läkemedelsbranschen har egna sajter hör förstås också till 
bilden. Reklamen vill sälja in varor medan hälsoinformation främst vill sälja 
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in goda råd. Emellanåt kan de inte skiljas åt. Både reklamen och 
hälsoinformationen syftar till att påverka våra beteenden. Tillsammans med 
nyhetsrapporteringen utgör dessa massmedias kost- och hälsobudskap till 
allmänheten. Hur detta budskap utformas beror i sin tur av arbetsvillkoren 
som råder i medievärlden och den speciella logik som utvecklats för att locka 
läsare, lyssnare och tittare. Journalister måste hela tiden tänka på publiken, 
vara känsliga för opinioner och veta vilka ämnen som intresserar. 

Det som utspelar sig på massmediaarenan – har det någon betydelse? Det är 
bara om medierna har makt över medborgarnas tankar som kostbudskapen i 
massmedia spelar någon roll. Hur mycket av vår vakna tid vi ägnar åt media 
och vilket förtroende vi har för medierna spelar förstås också roll för vilket 
inflytande medierna kan få i våra liv. I det här kapitlet kommer jag att ta upp 
vilken betydelse media kan ha för våra åsikter och värderingar, för vad vi 
betraktar som viktigt och för vår bild av verkligheten. Och inte minst viktigt – 
hur går detta i så fall till - det vill säga masskommunikationsprocessen. Hela 
tiden med tanke på kostbudskapen.  

Medias makt över vad vi pratar om 

”Tankekontroll är en av de allra mest betydelsefulla metoderna för att utöva 
makt”, så inleds ett avsnitt tidigt i boken Makten över tanken [1]. Boken 
handlar om medier, makt och demokrati. Min avsikt är inte att belysa 
mediernas makt i den politiska kommunikationen utan mer i makten av de 
konstruktioner av verkligheten som presenteras av medierna. Den del av 
verklighet som intresserar mig är medias budskap om hur kosten påverkar 
människors hälsa, och därmed i förlängningen om hur vi själva kan påverka 
vår egen hälsa.  

Jag kommer att behandla kostbudskapen i massmedia utifrån 
statsvetenskapliga och medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier om 
makt och medier.  

Makt är komplext och mångdimensionellt och utövas inte bara i det direkta 
beslutsfattandet, utan har också en avgörande del i vilka frågor som ska föras 
upp till beslut [1]. Olika intressegrupper konkurrerar om inflytandet över våra 
tankar. En viktig möjlighet att utöva makt handlar om att bestämma vilka 
aktörer som ska få tillträde till det offentliga samtalet. Vilka släpps fram i 
medierna? En annan maktmöjlighet ligger i att bestämma vad som är 
problem. Ett problem är bara ett problem om det uppfattas som ett problem.  
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Mediemakten handlar om att massmedia påverkar hur vi ser på saker och ting. 
Medierna väljer vilka teorier som ska få diskuteras, det är deras vinklingar och 
ordval som syns och det är deras åsikter som vädras i krönikor [1]. Här ligger 
en makt att påverka opinioner och politiker. Media är inte en neutral ”kanal” 
som oförändrat förmedlar andras budskap. Makten ligger just i förmågan att 
beskriva hot, utvecklingsperspektiv, lösningar och handlingsmöjligheter, dvs. 
att definiera vad som ska betraktas som problem. I opinionsbildning kan det 
då bli viktigt att beskriva omvärlden så att problembilden passar de egna 
intressena och strävandena. Allting blir inte heller nyheter, utan bara det som 
passar medierna. 

Forskning har visat att journalister inte bara passivt speglar det som 
förekommer i samhället, utan de är också aktörer i att konstruera samhället 
[2] s 156. Men allt fler utanför medierna blir också allt duktigare på att hantera 
och utnyttja medierna. Att medieinnehållet avviker ifrån att vara en spegelbild 
av verkligheten kan delvis förklaras av medielogiken. Jag återkommer till 
medielogiken längre fram i samband med själva produktionsprocessen inom 
media.  

Det som står i medierna uppfattar vi som viktigt [3]. Mediernas makt ligger i 
att påverka vad människor anser är viktiga frågor. De behöver nödvändigtvis 
inte ha makt över våra åsikter, men däremot över vad vi har åsikter om [2] s 
150. Genom vår mediekonsumtion får vi inte bara information om själva 
sakfrågan, t.ex. om sambanden mellan olika matvanor och sjukdomar, utan vi 
lär oss också vilken betydelse vi ska tillmäta den här frågan. En sakfråga 
upplevs som viktig om den förekommer ofta i medierna. Den andra faktorn är 
hur mycket utrymme den får. Stort upplagda artiklar med puff på första sidan 
gör att frågan känns viktigare än om den presenteras som en kort notis i 
enkelspalt. Hälsorisker som får stort utrymme och som det skrivs ofta om 
upplever vi som mer oroväckande och alarmerande än sådant som får litet 
utrymme, även om det inte är relevant rent objektivt.  

Dimbleby och medförfattare skriver i sin bok om media att ”Budskapen träffar 
oss direkt, om och om igen. Det bör alltså stå klart att vi noga behöver granska 
vilka budskapen är, vem som sänder dem, varför och med vilken eventuell 
effekt”[4].  

Krav på nyhetsförmedlingen  
En nyhet är per definition något som publiken inte känner till och därför har 
de också svårt att vara kritiska konsumenter [2]. När det är svårt att avgöra 
kvalitet och saklighet i nyhetsutbudet kan det också vara svårt att ställa krav 
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på nyhetsjournalistiken. Det här lär ha betydelse även för forskningsnyheter 
om kost och folkhälsa.  

Även om statsvetaren Westerståhls formuleringar av objektivitet för 40 år 
sedan gällde nyhetsförmedling med politiska förtecken, så kan de gälla även 
för mediernas förmedling av nyheter om samband mellan kost och hälsa. 
Objektivitet i hans mening innehöll fyra huvudkrav som kan ställas på 
nyheter: sanning, relevans, balans och neutral presentation [5] s 258 ff. 
Sanningskravet är överordnat de andra kraven eftersom något som inte är 
sant automatiskt måste sakna relevans. Relevanskravet handlar om att ge en 
händelse den plats och det utrymme som kan anses vara skäligt. Ser vi till 
området kost och hälsa, så kan man tycka att riskvärderingar borde ligga 
bakom urvalet.  

Medan sanning och relevans kan sägas handla om själva sakfrågan så handlar 
kraven på balanserad och neutral presentation om opartiskhet. En balanserad 
nyhetsförmedling ska ge olika parter utrymme och får inte förtiga vissa 
händelser. Kravet på neutral presentation går inte komma ifrån för den som 
eftersträvar en opartisk nyhetsförmedling. I en sådan vill man inte se 
användning av värderande attribut eller ställningstaganden för eller emot den 
ena eller andra parten.  

Numera har frågan om objektivitet inom medieforskningen istället förskjutits 
till att undersöka vad själva nyhetsinnehållet betyder för användaren. Enligt 
medieforskaren Kent Asp är det minst lika väsentligt att studera mediers 
informations- respektive budskapsvärde för sin publik som att studera frågan 
om objektivitet i rapporteringen. När det gäller nyheter om samband mellan 
kost och hälsa är användarperspektivet viktigt. Kan de kostbudskap som 
förekommer hjälpa eller rentav stjälpa folkhälsan?  

Sex timmar media om dagen  
En faktor som påverkar massmedias betydelse är förstås hur mycket tid vi 
lägger ner på att konsumera massmedia. NORDICOM gör regelbundet 
mätningar som går under beteckningen Mediebarometer sedan 1979. 
Befolkningen i Sverige som ingår i undersökningen är i åldrarna 9-79 år. 
Siffrorna visar hur mycket tid genomsnittssvensken lägger på mediet ifråga, 
och då är det beräknat på hela befolkningsmängden, inte enbart användarna. 
Den genomsnittliga mediedagen 2006 konsumerades massmedia 6 timmar 
och 8 minuter [6]. Sju år senare hade den sammanlagda tiden ökat till 6 
timmar och 18 minuter. Ökningen ligger både på traditionella medier och 
internet (se Tabell 2.1).   
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Tabell 2.1. Den bruttotid som befolkningen 9-79 år ägnar åt massmedier 
fördelade på olika medier. 

Medier 2006 2013 
Radio 30 % 20 % 

TV 27 % 25 % 

Dagstidning 8 % 5 % 

Internet summa 14 % 32 % 

           Traditionella medier på internet  5 % 

            Sociala medier på internet  11 % 

            Övrig internetanvändning  16 % 

Övriga medier (t.ex. bok, film, musik) 21 % 18 % 

Källor: Mediebarometern 2006 och 2013  

När man betraktar tidsåtgången får man dock ha i åtanke att många medier 
används samtidigt som man gör någonting annat. Den mest dramatiska 
förändringen handlar om internet, där 90 % av män och kvinnor under 45 år 
har tillgång till smarta telefoner 2013. Samtidigt växer nya digitala klyftor 
fram mellan främst olika utbildningsnivåer. De stora förändringarna i den nya 
medie- och kommunikationskulturens kräver mycket medie- och 
informationskunniga medborgare med ett kritiskt öga, enligt professor Ulla 
Carlsson [7]. 

Förtroende för medier 
Vilken betydelse ett mediums budskap får beror också på vilket förtroende 
allmänheten har för mediet i fråga. Sedan 1997 har MedieAkademin mätt 
svenska folkets förtroende för samhällsinstitutioner, medier och 
varumärken/företag. Grundtanken bakom mätserien är att förtroende är ett 
slags förhållningssätt till samhället. Vilka organisationer hade svenskarna 
mycket eller ganska stort förtroende för i gallupundersökningen från 2007 
gjord via nätenkäter? På Mediebarometerns topplista låg företaget IKEA 
överst, sedan kom Sveriges radio, tätt följt av Volvo och Sveriges television, 
med Universitet/högskolor på 5:e plats och Dagens nyheter på 6:e plats, 
medan varken Aftonbladet eller TV3 kvalade in bland topp 20 [8]. Trogna 
kvällstidningsläsare hyste större förtroende för sin kvällstidning än vad mer 
sporadiska läsare gjorde [5] s 372. Allmänheten hade i regel större förtroende 
för de media de själva använde än för andra medier. Förtroendet för ett 
medium behövde inte omfatta journalisterna. På MedieAkademin 
undersökning fanns frågan hur man allmänt sett bedömde moral visade 
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enkätsvaren att 65 % ansåg att forskarnas moral var mycket/ganska bra, 
medan bara 16 % ansåg detsamma om journalisternas moral, som i sin tur 
hamnade på samma nivå som företagsledarna och politikernas moral. Kan det 
vara så att allmänheten ställer sig kritisk till journalisternas metoder, men 
litar rätt bra på resultatet, men då i mindre utsträckning för kvällspressen än 
morgontidningarna?  

Det har inte hänt så mycket med allmänhetens förtroende. I 2014 års 
Förtroendebarometer ligger fortfarande Sveriges radio i toppen, tätt följt av 
SVT, med universitet och högskolor på tredje plats [9]. Därefter kommer högt 
förtroende för systembolaget, IKEA och Volvo, medan Dagens Nyheter 
kommer först på 7:e plats där de delar platsen med Amnesty.  

Förtroendet för universitet och högskolor, för forskares moral och i vilket 
medium som informationen sprids kan ha betydelse för hur 
forskningsresultat om kost och hälsa tas emot av allmänheten.   

Massmedias kommunikation med sin publik 

Den allra mest förenklade kommunikationsmodellen är ett samtal mellan två 
personer där en är sändare och en mottagare. Sändaren är den som förmedlar 
ett meddelande till en mottagare. Sändaren har ett syfte med sitt meddelande 
och för att mottagaren ska tolka det på samma sätt som sändaren avsett 
behöver de en gemensam kod. Båda parter behöver förstå varandra och det 
kan ske genom användning av gemensamma symboler, det kan vara gester, 
men också bilder eller att man talar samma språk. [10]. I det vanliga samtalet 
kan mottagaren ställa frågor (ge återkoppling) och få förklaringar och 
sändaren får möjlighet att förtydliga. Det här blir extra viktigt när sändaren 
vill påverka attityder och beteende, som i kommunikationen av hälsofrågor. 
Problemet med hälsokommunikation är ofta att sändaren och mottagaren 
befinner sig i olika sociokulturella rum. Hälsan är ojämnt fördelad i samhället 
och förmågan att förstå och ta till sig olika budskap ser olika ut. Det sociala 
avståndet mellan sändare och mottagare kan ibland leda till att budskap 
misstolkas [11]. 

Den massmedierade kommunikationsprocessen är mycket mer komplicerad 
än samtalet mellan två personer. Tre faktorer skiljer massmediekommuni-
kation från direkt personlig kommunikation [5]. För det första är massmedie-
kommunikationen i huvudsak enkelriktad där någon återkoppling som direkt 
påverkar medieproducenterna sällan är möjlig. Med Internets framväxande 
roll kan möjligheterna till återkoppling förändras, även om kommentarsfält 
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huvudsakligen fungerar som debattplats för läsarna snarare än 
kommunikation med journalisterna. För det andra är den offentlig eller 
”opersonlig” så till vida att det medierade budskapet inte är riktat till en 
enskild person och att medieproducenterna inte alltid vet vilka som nås. För 
det tredje når kommunikationen en stor mängd människor vid ungefär 
samma tidpunkt.  

Med sändare kan man avse både den som står för själva tankeinnehållet i ett 
budskap och den som förmedlar budskapet, i massmediesammanhang 
journalisten som skriver artikeltexten. Men i skapandet av det färdiga 
mediebudskapet som vi läser i tidningen, hör på radion, respektive ser och hör 
på tv ligger också arbete från många fler medarbetare. På en dagstidning 
omfattas medieproducenterna bland annat av en chefredaktör som även är 
ansvarig utgivare, nyhetschef, redaktionschef (som är med och fattar beslut 
om vad som ska få publiceras och vilket utrymme nyheten ska få), 
nyhetsreporter, bildredaktör, fotograf, redigerare (som fogar ihop texter och 
bilder till färdiga sidor och skriver rubriker, ingresser och bildtexter), tecknare 
och researcher [12]. Det kan finnas särskilda redaktioner för t.ex. 
vetenskapsnyheter och medicinnyheter eller redaktioner som gör sidor om 
mat antingen ur ett hälsoperspektiv eller med mer recept- och 
konsumentorienterat perspektiv.  

Den massmedierade kommunikationsprocessen kan förenklat beskrivas på 
följande sätt. Vi har medieproducenterna som skapar en medieprodukt för en 
publik (Figur 2.1). Medieproducenterna gör ett urval ifrån sina källor. Vilket 
urval som görs är förstås avgörande för vad som kommer publiken till del. 
Medieprodukterna i form av budskap byggs upp på olika sätt beroende på om 
det är radio, tv, tidningar eller internet. Men framför allt påverkas de av 
medielogiken som jag kommer in på längre fram. När sedan mediernas publik 
tar del av budskapet kommer de att tolka det utifrån sina referensramar. 
Medieforskning visar att publikens åsikter, värderingar, attityder och 
beteende kan påverkas.  

 

Figur 2.1. Massmedierad kommunikationsprocess modifierad efter [4]s 177.  
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Den massmedierade kommunikationsprocessen kan sägas starta i bud-
skapens källor, ett informationsflöde som medieproducenterna har att ta 
ställning till och göra urval ifrån. Dessa källor kan vara t.ex. press-
meddelanden och presskonferenser om ny forskning, livsmedelsprodukter 
eller konferenser inom kost och näringsområdet. Urvalen styrs av rådande 
nyhetsvärdering.  

Med medieproducenterna menas först och främst journalisterna som skriver 
artiklarna, men också nyhetsredaktörer och redigerare. Tillsammans 
konstruerar de kostbudskapen som syns i media. Medierna kan vara press, 
radio, tv eller internet och utgör den kanal som budskapet går igenom. För att 
budskapet ska gå fram behöver både medieproducenterna och publiken tolka 
ordval och symboler på ungefär samma sätt. Tolkningen är beroende av 
sociala och kulturella sammanhang, däribland rådande stämningar i 
samhället. Effekten på opinionen, attityder och i sista hand beteenden 
påverkas också av hur publiken diskuterar det medierade budskapet 
sinsemellan. Tolkningen av det medierade budskapet skapar i sin tur ett eller 
flera budskap hos publiken, som kan vara tämligen avlägsna från den 
ursprungliga informationen i t.ex. en vetenskaplig artikel om samband mellan 
kost och hälsa. Det kan göras en höna av en fjäder, men lika väl bli en 
tummetott istället för en rock hos skräddaren.  

I det följande ska vi se närmare på masskommunikationsprocessens olika 
delar och då med beaktande av massmedias förmedling av budskap om 
kostens samband med folkhälsan.  

Budskapens källor – informationsflödet in till medierna 
Förr bestod nyhetsförmedlingen mest av att rapportera eller förmedla källor. 
Numera ska journalisterna också granska och ifrågasätta. Det har gjort att 
källorna också aktiverat sig. Bland annat genom att skicka ut 
pressmeddelanden och ordna presskonferenser [5]. s295-308. Tänker vi i 
termer av kost och hälsa kan medieproducenterna prenumerera på 
pressmeddelanden ifrån en vetenskapsredaktion på en tidskrift. En annan 
källa kan vara ett universitet när det gäller forskningsnyheter. Men ett 
pressmeddelande kan också komma ifrån en konsumentorganisation, en 
branschorganisation, ett enskilt livsmedelsföretag eller genom att 
journalisterna som bevakar området plockat upp information från internet. 
Numera finns mängder av hemsidor och bloggar om kost och hälsa. Direkta 
kontakter mellan opinionsbildande personer och journalister kan också vara 
en källa till information. Informationsmängden är enorm, alltså måste ett 
urval göras av vad som är värt att skriva en artikel om och som passar att 
publicera i mediet ifråga. Hur görs då detta urval? Och av vem?  
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Urvalet av vad som slutligen hamnar i tv-rutan, i radions nyheter eller i 
tidningarna sker på flera olika nivåer och ingen enskild individ kan ses som 
allsmäktig [5] s 298 ff. Köps hela siduppslag in av lokaltidningen så har dess 
nyhetsredaktör inte så stort inflytande som man kan föreställa sig. I det här 
sammanhanget måste nyhetsbyråerna nämnas. De skapar nyhetsartiklar som 
sedan köps in av andra medier. TT (Tidningarnas Telegrambyrå) producerar 
en hel del nyhetsartiklar om forskning om hälsa, och TT Spektra gör 
temaartiklar.  

Medieproducenterna gör urval – nyhetsvärdering  
Vad är det som blir nyheter? Den amerikanske propagandaforskaren Walter 
Lippman definierade begreppet nyheter redan 1924 [5] s 302. Kravet på en 
nyhet var att den dels skulle väcka känslor hos publiken och dels erbjuda den 
en möjlighet till identifikation. Den tyske medieforskaren Henk Prakke 
utvecklade senare en mer generell bild för vad som skapar uppmärksamhet. 
Han menar att det finns tre olika slags avstånd som har betydelse: tid, kultur 
och rum.  

Rykande färska forskningsresultat har större chans att bli en nyhet än 
forskningsrapporter som publicerats för flera år sedan, även om de äldre kan 
vara av mycket högre kvalitet och deras slutsatser står sig bättre jämfört med 
den nya rapporten. Studier gällande svenskars matvanor och hälsa blir en 
nyhet, medan motsvarande studier gällande indier eller kineser inte blir det. 
Inte bara för att länderna ligger geografiskt långt bort, utan också för att deras 
matkultur är så annorlunda.  

Medieforskaren Håkan Hvitfeldt har utifrån egen forskning sammanfattat vad 
som gäller för nyhetsvärdering i tio punkter[13]. Enligt hans studier ökar 
sannolikheten för att en nyhetsartikel ska produceras, publiceras och placeras 
på första sidan ju mer den behandlar: 

1 politik, ekonomi samt brott och olyckor och 
2 om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd till 
3 händelser och förhållanden som 
4 är sensationella och överraskande 
5 handlar om enskilda elitpersoner och 
6 beskrivs tillräckligt enkelt men 
7 är viktiga och relevanta, 
8 utspelas under kort tid men som en del av ett tema 
9 samt har negativa inslag 
10 och har elitpersoner som källor 
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Hur budskapet byggs upp av medieproducenterna påverkas förstås av vilket 
massmedium som utgör kanalen. Men oavsett vilket massmedium det är 
frågan om är villkoren för nyhetsförmedlingen rätt likartad.  

Budskapet som sänds ut består inte bara av själva artikeltexten, utan också av 
rubriker och bilder. Även sådant som placering i tidningen signalerar minst 
lika mycket värderingar och åsikter till publiken. Vi ska nu se hur de 
medierade budskapen konstrueras. 

De medierade budskapen konstrueras  
Det vi läser i tidningen, hör på radio eller tar del av via tv eller internet är 
skapade produkter. Medieinnehållet konstrueras av en mängd människor. 
Allt slags mediematerial, inklusive det visuella, kan i någon mening beskrivas 
som texter. Dessa texter är uppbyggda på ett likartat sätt vad gäller nyheter. 
Hur de utformas beror av de rådande arbetsvillkoren inom mediebranschen 
och de berättartekniker, medielogiken, som dominerar.  

Medietexterna  
Kunskap om hur medietexterna utformas med rubrik, ingress och brödtext 
kan på sitt sätt bidra till att förstå mediebudskapens påverkan. Rubrikerna 
står med större stil ovanför spalterna med text. Ingressen är den inledande 
texten, ofta satt med fetare bokstäver, i första spalten. Sedan följer brödtexten 
som utgör själva artikeltexten. När vi läser en textsida börjar vi oftast uppifrån 
vänster och avslutar nertill höger. Dagstidningar följer det läsmönstret och 
därför placerar de artiklar de tycker är viktigast just upptill vänster, det så 
kallade vänsterkrysset. Därefter placeras nyheter och reportage i fallande 
ordning på sidan.  

Rubriken syftar till att fånga in läsaren medan ingressen ska dra in läsaren i 
texten. Om då ingressen redan sammanfattar det viktigaste i artikeln, så nöjer 
sig kanske läsaren där och går inte vidare till resten av texten. För att locka 
läsaren vidare i läsningen får numera ingresserna allt mer karaktären av 
aptitretare. ”Den ideala ingressen bör vara lättläst, lockande och 
medryckande. Den ska kittla och vara informativ. Den får inte vara för lång” 
får blivande journalister lära sig i boken Så arbetar en journalist [14] s 26. 
Numera förekommer det också att den egentliga ingressen slopas och ersätts 
av en mer informativ underrubrik.  

När jag var mycket ung fick rubriken om en känd sångerskas nya kärlek mig 
att köpa veckotidningen. Det visade sig handla om en kattunge. Rubriken var 
inte lögnaktig, men rubriksättarens avsikt var förstås att väcka associationen 
till en helt annan sorts kärlek, och därmed locka till köp.  
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Rubriken ropar ut budskapet till läsaren. Jag väljer att skriva läsaren här, för 
rubriker förekommer inte på samma sätt när det gäller radio och tv, även om 
påannonseringen fyller samma funktion. Det finns skäl att förmoda att 
rubriken svarar för en stor del av den bild läsaren får av verkligheten[14] s 45. 
Många tar del av rubrikerna och ibland ingresserna men betydligt färre läser 
hela artiklarna. Det här innebär att det är redigeraren som påverkar 
budskapets utformning till den stora publiken medan författaren till själva 
artikeln mest påverkar dem som faktiskt läser hela artikeln. Kravet på en bra 
rubrik blir lätt en tulipanaros, alltså en omöjlighet. Att den både ska vara 
spännande, väcka intresse, gärna provocera till läsning samtidigt som den 
sakligt ska återge det som beskrivs i texten. Det här skulle nog vara möjligt om 
det inte också handlar om grafisk utformning. Varje tidning har valt sin stil. 
Rubriken ska fylla den bredd som redigeraren anser att nyheten är värd – 
enspaltare, tvåspaltare eller bredare. Sist återstår då hur stora bokstäverna får 
vara. Rubrikerna ska synas och måste alltså vara relativt stora och det ställer 
förstås speciella krav på innehållet i själva rubriken. Till råga på allt tar olika 
bokstäver olika mycket utrymme. Bokstäver som m tar mycket mer plats är l. 
Så även om redigeraren kan ha en mycket bra rubrik på gång, så kan det hända 
att den måste göras om flera gånger bara för att rubriken är en bokstav för 
bred. Motsatsen kan också uppstå, att rubriken blir för kort så den täcker inte 
över spalterna och behöver därför justeras. Rubrikerna kan bli slagkraftiga 
och locka läsare, men inte alltid korrekta rent sakligt.  

Rubriksättningens villkor gör att etikettering blir ett viktigt maktinstrument 
[1] s 101. Ett samhällsproblem blir inget offentligt problem förrän det fått ett 
namn, en rubrik. Etiketten blir en igenkänningssignal som definierar, avgrän-
sar och väcker associationer. Orden fetmaepidemin och fetmaexplosionen är 
exempel på två etiketter som i rubriksammanhang väcker associationer hos 
oss. Epidemi talar ju om spridning och många gånger så tänker man sig 
epidemi som smittsamma infektionssjukdomar som sprider sig som en löpeld 
över världen. Fetmaepidemin blir alltså ett världsomspännande samhällspro-
blem. Ordet global epidemi förekommer WHOs rapport om fetma [15]. Det 
mediemässiga ordet fetmaexplosion ger kraftfulla associationer ungefär som 
kärnkraftsolyckan i Tjernobyl eller som en tsunami, alltså någonting väldigt 
stort och kraftigt som bara händer helt plötsligt och fullständigt oväntat. Den 
här problemformuleringen kan sedan ligga till grund för opinioners, politikers 
beslut om maten i förskola och skola, forskningsråds beslut om man ska satsa 
pengar på forskningsprojekt o s v.  

Mycket information förmedlas genom bilder. TV är förstås ett starkt ljud- och 
bildmedium, men faktum är att även radion försöker förmedla intryck både 
genom att ljudillustrera miljöer och helt enkelt berätta för lyssnaren vad som 
finns att se. Vi säger ofta att vi tittat i dagens tidning istället för att vi läst den, 
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och det är kanske precis vad man gjort också. När det handlar om mat och 
dryck finns bilder i regel alltid med, mer eller mindre relevanta i 
sammanhanget. En del bilder tas av fotografer på tidningen, men ofta söks 
bilder upp från bildbyråer. En bild på en tallrik med grönsaker kan få illustrera 
en artikel om samband mellan intag av grönsaker och en speciell sjukdom. 
Bilderna kan också vara i form av teckningar och grafik.  

Efter att ha tagit in rubriken, bilden och ingressen så återstår läsningen av 
själva brödtexten. Den här brödtexten står journalisten för och hans eller 
hennes namn anges sist under texten. Om nu läsaren lockats läsa rubriken och 
ingressen, så ska journalisten helst också skriva resten av artikeln på ett sätt 
som intresserar läsarna och håller deras intresse vid liv från början till slut. I 
nyhetsartikeln kan brödtexten fördjupa och utveckla den nyhet som 
presenterats i rubrik och ingress. Bakgrundsinformation och mindre 
angelägna uppgifter läggs sist i artikeln. Det är en fördel av redigeringsskäl 
eftersom redigeraren kan behöva korta ner en artikel för att den ska fungera i 
tidningssidans layout och då är det förstås bra om texten går att korta ner från 
slutet utan att väsentlig information förloras.   

När man som läsare är klar över att rubriker och ingress endast syftar till att 
locka till vidare läsning drar man förhoppningsvis inte slutsatser om 
budskapet redan på basis av informationen som finns där.  

Arbetsvillkoren 
Journalistikens arbetsmetod har formats av olika omständigheter sedan dess 
födelse. Idag kännetecknas dess villkor av fyra resurser som är begränsade: 
Tiden, utrymmet, personal och uppmärksamhet. Vad kan dessa begräns-
ningar bestå av? 

En nyhet ska komma ut omedelbart. Nyheter är färskvara och det gäller att 
vara först. Hastigheten har skruvats upp i och med nyhetssajter på internet 
där man hela tiden fortlöpande kan ta del av vad nytt som händer. En tidning 
ska ändå hinna tryckas först vilket innebär att det finns en viss tidsrymd 
däremellan. Om en tidning vill göra ett lokalt inslag baserat på t.ex. en 
forskningsnyhet så vill journalisten ha sin intervju omedelbart för att hinna 
skriva klar artikeln och lämna till redigeraren så allt hinner bli färdigt innan 
tryckpressarna tar över för att komma med i tidningen senast dagen därpå. 
Dröjer det längre, ja då kan det lika gärna hända att andra nyheter tar över 
utrymmet. Att allting ska gå så fort och det är ont om tid påverkar 
journalisternas arbetssituation och därmed deras möjligheter att kritiskt 
granska. 

Den andra bristvaran i mediet är utrymmet. Det är många nyheter och annat 
material som ska konkurrera om utrymmet i en tidning. En journalist vet hur 
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mycket utrymme som står till förfogande för texten, så det gäller att sovra hårt 
för att få med det man upplever är det viktigaste. Det finns inte plats att 
redogöra för allt som journalisten kunde önska kom med. Vad gäller tv-
nyheter så är det ordmässiga innehållet i varje nyhet ännu mer kortfattat än i 
tidningarna. Både på radio och tv-kanaler lägger man numera ut så kallat 
extra material på sina internetsidor, för det ryms inte i själva programmet. 

För det tredje så handlar det om personalkostnader och media-
organisationerna slimmas för att för ner kostnaderna. Det innebär att den 
enskilde journalisten kan bli tvungen att bevaka stora kunskapsområden. 
Vetenskapsjournalister är sällsynta och förekommer bara där det finns 
resurser. Ofta får samma personer bevaka allt ifrån växthuseffekter till 
stamcellsforskning och även epidemiologisk forskning om sambanden mellan 
kost och folkhälsa. Det säger sig självt att det är oerhört svårt att inneha 
kompetens på ett så brett område.  

Slutligen handlar det inte minst om den stora konkurrens som råder om 
publikens uppmärksamhet. När det gäller tv vill bolagen att tittarna ska välja 
just de egna kanalerna och för tidningarna konkurrerar t.ex. Expressen och 
Aftonbladet med varandra. Men konkurrensen finns inte bara mellan de olika 
medierna utan även inom själva tidningen, vilka nyheter bedöms locka 
publiken mest och därför ges mest utrymme. Blir det en nyhet om en 
forskningsstudie som hamnar på första sidan eller en kändis involverad i en 
trafikolycka? Om och hur forskning slås upp beror på nyhetsflödet den 
aktuella tidpunkten.  

Medielogiken  
Dagens journalistik kan ses som ett arbetssätt för att lösa problemet att 
förmedla upplysningar under tidsbrist, på litet utrymme, med få journalister 
i proportion till mängden information samt under hård konkurrens om 
allmänhetens uppmärksamhet. Medierna har utvecklat särskilda tekniker för 
att anpassa sin beskrivning av verkligheten till sina produktionsvillkor. De 
vanligaste greppen är förenkling, vinkling och personifiering [1, 5], men också 
begrepp som tillspetsning, konkretisering och polarisering hör till 
medielogiken [2].  

Förenkling är nödvändig både av utrymmesskäl och av tidsbrist. Texten ska 
förstås av så många som möjligt. Komplexa sammanhang tar för mycket tid 
och utrymme att förklara, så mångfalden begränsas och det skärs ner på 
nyanseringarna.  

Behovet att reducera texten innebär också att det finns behov av att vinkla 
artikeln. Vinklingen innebär att man väljer ut en aspekt och sätter den i 
centrum. Det kan också förklaras som den ”krok” man hänger upp sin 
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berättelse på. Ofta framgår det redan av rubriken vilken historia man valt att 
berätta, vad den röda tråden ska vara. Annat väljs medvetet bort för det ryms 
inte i artikeln eller gör historien sämre. Vinkling kan innebära ensidighet och 
partiskhet, men behöver inte göra det. Valet av vinkel bestäms av tidningens 
policy men också av journalistens uppdrag, kunskaper i ämnet, egna 
intressen, samhällssyn eller helt enkelt dennes uppfattning om vad läsarna vill 
ha [14] s 125. Eftersom valet är subjektivt finns möjligheten att föra fram egna 
intressen eller åsikter. I krönikor eller kommentarer på nyhetsplats ges 
möjligheten för journalisten att vara uttalat subjektiva, men då gäller det 
också att det tydligt framgår att här handlar det om tyckanden och inte om 
nyhetsinformation.  

Ett ofta utnyttjat yrkesknep är personifiering. Man sätter fokus på personer 
och inte på sakinnehållet. Människor är konkreta, och att ge ett problem eller 
en åsikt ett ansikte är ett sätt att locka intresse och uppmärksamhet. Många 
tv-inslag som berör mat inleds med en intervju med en till synes slumpvis vald 
vanlig människa som är i en affär och väljer, eller sitter på en restaurang eller 
i en skolmatsal. Det är meningen att vi ska identifiera oss med den personen, 
känna att det här berör också oss och fortsätta följa inslaget till slut. 

I pressen handlar det ofta om en person som tillämpat en viss diet med lyckat 
resultat. Varje bantningsreportage har en före- och efterbild med en person, i 
varje fall en efterbild, som bevisar hur framgångsrik metoden är. Vi 
identifierar oss och tänker att kan hon/han så kan jag, särskilt som det nästan 
alltid står att vederbörande provat alla andra metoder tidigare, men ingen har 
fungerat förrän nu.  

En annan variant av personifiering är när man använder sig av kändisar och 
spektakulära individer. De senare är många gånger sådana som kan framträda 
i media, som uttrycker sig dramatiskt, som har helt avvikande åsikter och som 
alltså kort sagt gör artikeln eller nyhetsinslaget lite mer färgstarkt. De här 
personligheterna kan bidra till mer intensiva uttryck, vilka i sin tur förstås 
drar till sig mer uppmärksamhet. Och det är det media konkurrerar om – 
publikens uppmärksamhet.  

Tillspetsning kan förklaras som en överdrift i syfte att på minimalt utrymme 
dra till sig maximal uppmärksamhet. Tillspetsningen förekommer ofta i 
rubriken och ingressen, medan budskapet modifieras i brödtexten längre 
fram. Inte sällan lockar tillspetsningen till associationer i en viss riktning, 
även om sedan innehållet visar sig vara ett annat. Rubriken Kanel kan skydda 
mot hjärtinfarkt är en tillspetsning, i synnerhet när ingresstexten lyder Här 
är glädjebeskedet för dig som inte får nog av kanelbullar. Själva 
forskningsnyheten i sig handlade om att kanel på gröten sänkte magsäckens 
tömningshastighet och därmed blodsockerstegringen hos friska 
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försökspersoner. Högt blodsocker är ett symtom vid diabetes typ 2, som i sin 
tur ökar risken för hjärtkärlsjukdomar. I tillspetsningens natur ligger i regel 
också en förenkling. 

Det är lättare att beskriva något som är konkret, som går att ta på, än mer 
abstrakta fenomen. Rådet att äta fem frukt- och/eller grönsaksportioner per 
dag kan enkelt visas, i varje fall frukten, som kan anges i stycken medan 
grönsaksmängderna får anges i t.ex. knytnävsstora portioner. Det är konkret 
och lätt att förstå. När det gäller vad som finns i maten i form av näringsämnen 
blir det svårare att konkretisera. Men det finns pedagogiska lösningar. När det 
gäller att visa hur mycket socker som är tillsatt i frukostflingor kan man ange 
hur många sockerbitar som finns i en portion flingor. Det blir konkret. Om 
man däremot anger hur många sockerbitar som finns i en potatis måste man 
komma ihåg att tala om att det inte finns socker, på samma sätt som i 
sockerbitar, i potatis, utan stärkelse och en mängd andra viktiga 
näringsämnen. Att konkretisera ett så pass komplicerat begrepp som 
fettenergiprocent är mycket svårt och görs ytterst sällan i samband med 
forskningsrapportering, även om just skillnaderna i energiprocent ofta är 
själva fundamentet i forskningens resultat. 

Till begreppet polarisering hör bland annat den typ av konfrontationsjourna-
listik som går ut på att gestalta konflikter som en kamp mellan några få 
aktörer. Det innebär ett ständigt sökande efter motsättningar och konflikter, 
där debattprogrammen på tv är urtypen; men också att konflikter kan skapas 
eller lyftas fram, gärna i David mot Goliat-scenario, men också likvärdiga 
parter som var för sig kan demonstrera säkra och enkla uppfattningar. 
Debatter anordnas sällan för att reda ut vad som egentligen gäller rent 
faktamässigt. För det krävs en omfattande argumentering, inte minst i att 
förklara och reda ut varför. Ett skäl kan förstås vara tidsbristen, men framför 
allt gäller det att hålla tempot uppe och tittarna kvar vid tv-programmet. 
Frågeställningar kring kost och hälsa som kräver överväganden, undantag, 
anpassningar till olika människor och förhållanden blir antingen förändrade 
så de passar medielogiken, eller så belyses de inte alls.  

Medielogiken sätter ramarna för vilka händelser som omsätts i 
dagsjournalistiken. Nyheterna konstrueras för att passa in i mediernas sätt att 
organisera sitt arbete. [5] s 332. Information som kommer från en och samma 
källa kan utformas på olika sätt beroende på om budskapet ska publiceras i 
Aftonbladet eller i Dagens Nyheter, om det hamnar på nyhetsplats eller i 
hälsobilagor/sajter. 

Medieforskaren Jesper Strömbäck skriver ”att medieinnehållet i allmänhet 
och den politiska journalistikens nyheter avviker från en spegelbild av 
verkligheten finner sålunda en av sina förklaringar i medielogiken” [2]. En 
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annan förklaring ligger i det faktum att de flesta medierna är företag med 
vinstkrav på sig.  

Journalisten har i medielogiken ett effektivt instrument för att väcka 
uppmärksamhet, upplysa, berätta och forma människors tankar. Men hur ett 
eventuellt kostbudskap uppfattas av publiken beror på hur de i sin tur tolkar 
det. 

Publikens tolkning 
När det gäller kostbudskap likväl som många andra budskap i media handlar 
det om att tala samma språk, som i sin tur beror av vilka förkunskaper man 
har och vilket socialt och kulturellt sammanhang man befinner sig i. När jag 
talar om kostbudskap så menar jag någonting mer utöver ett påstående om 
kost. Ett exempel på ett påstående är att laxfiskar är rika på omega-3 fettsyror. 
Ett annat exempel är att Omega-3 fettsyror minskar risken för hjärtinfarkt. 
Finns dessa två påståenden i en artikel kan kostbudskapet formuleras som Ät 
mer fet fisk så slipper du hjärtinfarkt. Antingen skrivs det ut i klartext eller så 
det blir ett underförstått budskap. Påståendena är faktabaserade. De kan 
förstås vara felaktiga, men det ligger ingen värdering eller uppmaning i dem. 
Flera påståenden tillsammans med rubriker och bilder kan tillsammans 
komma att utgöra ett kostbudskap som tolkas av mottagaren.  

Publiken är bara den sista i raden av uttolkare under den massmedierade 
kommunikationsprocessen. Den allra första tolkningen är egentligen den som 
forskarna gör när de väljer vad och hur de presenterar sina data i 
forskningsrapporten. Sedan tolkas forskningsartikeln av informatörer på den 
tidskrift eller det universitet där pressmeddelandet skrivs. De experter som 
journalister låter läsa artikeln för att få ge kommentarer gör sin tolkning från 
sina perspektiv. Detta tolkas sedan i tur av medieproducenterna när de gör 
sina urval och konstruerar texterna. Forskningens fackspråk tolkas av 
journalisterna. Det kan vara en fördel eller en nackdel när de befinner sig på 
samma kunskapsnivå som medelpubliken gör. Fördelen är att de kan förstå 
vad som är svårt att förstå och jobba på att klargöra. Nackdelen är när det helt 
enkelt blir felaktigt på vägen till förenklingen. 

Den viktigaste handlar om vad publiken svarar på frågan till sig själv: vad 
betyder det här för mig och mina nära och kära? När det blir svårt att dra egna 
slutsatser, ja då blir man hänvisad till de slutsatser som förespeglas i själva 
artikeln. Beroende på hur den är skriven i kombination med egen kompetens 
på området så har publiken större eller mindre möjligheter att dra egna 
relevanta slutsatser. Särskilt artiklar som handlar om risk för hjärt-
kärlsjukdom, cancer, Alzheimer, fetma beskriver riskökning i relativa mått, 
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ofta i procent ökad eller minskad risk, medan absoluta riskmått ofta saknas. 
Inte heller de absoluta riskvärdena är lätta att värdera eftersom även de 
behöver sättas in i ett sammanhang där de vägs mot andra risker. När kosten 
beskrivs i termer av fettsnål eller kolhydratrik kost öppnar det för olika 
tolkningar av vad det kan innebära. Var finns man själv i sitt ätande? Innebär 
det att man borde öka eller minska eller äter man redan som artikeltexten 
hävdar är bra? Och när man får siffror på energiprocent av fett eller 
kolhydrater så är det heller inte lätt att tolka innebörden rent konkret. 

Det viktigaste och absolut mest intressanta, men svåraste att utvärdera, är 
förstås vilka effekter publikens tolkning kan få på opinioner, attityder och 
beteenden längre fram. Bland publiken finns också beslutsfattare på alla 
tänkbara nivåer. Från regering och riksdag som fattar beslut om sådant som 
jordbrukspolitik, utbildning och forskningsresurser, till kommunpolitiker 
som blir uppvaktade av föräldrar om mellanmålens sammansättning på dagis. 

Effekter hos publiken av medierade budskap 
Vad vet man om hur publiken påverkas av budskapen i massmedia? Mellan 
ungefär 1920-1945 så hade man föreställningen att massmedierna hade en 
mycket stark, rak och direkt påverkan på publiken [2] s 73 ff. Den 
uppfattningen avlöstes under ett par årtionden av uppfattningen att medierna 
saknade direkta effekter på publiken. Istället var personliga och sociala 
faktorer viktigare än man tidigare trott. I en studie visade det sig att 
deltagarna fick sin information inte via medierna, utan genom samtal med 
andra människor. Den medierade informationen nådde ofta inte människor 
direkt, utan via andra människor. De människor som förde medierade 
budskap vidare till sin omgivning kallades opinionsledare. Opinionsledarna 
har stora likheter med den egna gruppen vilket gör att de åtnjuter det 
förtroende som gör att människor lyssnar på dem. Även den här teorin har 
senare kritiserats som otillräcklig. Redan i mitten 60-talet började man 
omvärdera mediernas makt igen, och se dem åter som alltmer mäktiga, om än 
aldrig så allsmäktiga som man ville betrakta dem före andra världskriget. Idag 
menar man att medierna i allt högre grad faktiskt har stor makt över 
människors tankar.  

Vi översköljs numera av information som kan vara svår att sortera. Vi skulle 
antagligen bryta ihop om vi inte kunde välja bland intrycken. Forskning har 
visat på fyra selektiva processer som är intressanta [2] s 84-85 inte minst med 
tanke på hur vi hanterar kostbudskap.  

• Människor tenderar att exponera sig för sådan information och sådana 
kommunikativa sammanhang som stämmer överens med ens egna 
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attityder och att undvika sådant som strider mot de egna övertygelserna. 
Man kan t.ex. tänka sig att texter om viktnedgångsmetoder attraherar 
individer som vill gå ner i vikt mycket mer än andra, men också att man 
väljer att läsa om metoder som man känner att man skulle kunna tänka 
sig att prova på. Den som älskar kött söker inte upp vegansajterna.  

• Våra sinnen ger oss information. Två personer som ser samma tv-
program kan omedvetet lägga märke till helt olika saker och även tolka 
sina intryck olika. Vad man tar till sig och hur det tolkas sker utifrån 
individernas egna viljor, behov, attityder och andra psykologiska faktorer. 
Också sådant som kön och de sociala sammanhang man ingår i kan ha 
betydelse.  

• Av den information som ges tenderar människor att uppmärksamma just 
den del av en kommunikation som överensstämmer med de egna 
attityderna, intressena och beteendena som man värnar starkt om. Det 
kan därför hända att personer som läser samma text kan ta till sig olika 
saker. Om budskapet t.ex. är att det inte är någon skillnad i viktnedgång 
om man väljer en fetare eller en kolhydratrikare kost, så kan den ena se 
det som att det är tillåtet eller rentav bra att äta fett medan den andre kan 
se det som att det är tillåtet eller en fördel med att äta kolhydrater.  

• Slutligen finns det en tendens att lättare minnas och återkalla information 
som stämmer med ens egna åsikter, värderingar och attityder. En rubrik 
eller en bild som ger grönt ljus för att konsumera just det man själv gillar 
att äta kommer man bättre ihåg. Den som avskyr frukt lär inte glömma en 
rubrik som larmar för risker med fruktätande.. 

När det gäller de effekter medierna kan ha på publiken kan de vara av olika 
slag [2] s 77-78. Här följer några som kan ha relevans för kostbudskap: 

• Effekterna kan avse människors beteenden, deras åsikter och 
uppfattningar om hur saker och ting förhåller sig. En effekt behöver inte 
vara en förändring, utan kan även vara en utebliven förändring. Ofta kan 
det vara lättare att låta sig påverkas att inte ändra sitt beteende än att 
faktiskt göra förändringar. Det är lättare att köpa något som ska lösa ett 
problem än att faktiskt använda det inhandlade.  

• Effekter kan ta lång tid att bygga upp. Deras varaktighet kan också vara 
mer eller mindre omfattande. Sockerkonsumtionen sjönk när debatterna 
om socker i maten gick som hetast. Chipskonsumtionen minskade som en 
effekt av akrylamidlarmet 2002, men ökade snart igen.  

• Effekter kan uppstå på olika nivåer i samhället. De kan uppstå hos 
individer, grupper av individer, organisationer eller institutioner.  
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• Effekter kan vara både planerade och oplanerade, antingen från 
mediernas sida eller från de som försöker (ut)nyttja medierna för att 
påverka, förändra eller sprida information.  

• Effekterna är det som är svårast att undersöka, och i alla händelser att 
leda i bevis att det är just medieexponeringen som föranlett effekterna.  

Hittills har beskrivningen av medierna byggt på vad som gäller mer generellt. 
I det följande går jag igenom forskning som gjorts.  

Media viktig källa för kostinformation  

Den amerikanska dietistorganisationen, förkortad ADA (American Dietetic 
Association) gör trendundersökningar i ett försök att bedöma allmänhetens 
attityder, kunskap, övertygelser och beteenden gällande mat och för att 
identifiera trender över tid. I undersökningen från 2008 visade det sig att tv 
och tidskrifter hade minskat i popularitet medan internet ökat. Men 
fortfarande var tv den populäraste informationskällan med 63 % jämfört med 
72 % år 2002. Tidskrifter kom in på andra plats med 45 %, vilket var en 
minskning från 58 %. Internet hade ersatt dags- och kvällspress som den 
tredje populäraste källan, med 24 %, vilket är nästan en fördubbling från 
2002. 1997 var det bara 3 % som hade internet som källa. Det är de yngre som 
tagit till sig det nya mediet. Medan 42 % av vuxna mellan 25-34 år använde 
internet som källa var det bara 5 % av de över 65 år som gjorde det. Dags- och 
kvällspressen hade förlorat mycket i popularitet sedan 2002, från 33 % till 19 
%. Nästan alla ledande kostinformationskällor hade fallit i konsumentpopu-
laritet mellan 2002 och 2008 – utom Internet.  

När respondenterna fick ange trovärdigheten så hade 78 % placerat dietister 
högst, 61 % läkare och 57 % sjuksköterskor. Endast 14 % ansåg att tv var 
trovärdigt, medan tidskrifter fick 25 % och internet 22 % [16]. För europeiska 
förhållanden som rapporterades 1997 var förhållandet likartat, dvs. tv/radio 
stod för 29 %, tidskrifter och nyhetspress för 27 %, medan internet inte var 
aktuellt på den tiden [17].  

Problem med medias kostinformation 
Felaktig information om mat och näring kan ha skadlig inverkan på hälsa, 
välbefinnande och ekonomi hos konsumenterna. Det är den bestämda 
ståndpunkten hos ADA i Position of the American Dietetic Association: food 
and nutrition misinformation [18]. Källorna till desinformation kan delas in 
i fyra olika kategorier: feltolkning av vetenskapliga studier i massmedia, 
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desinformation om mat och näring på internet, desinformation från industrin 
och slutligen felaktig information ifrån vänner, familj och den kultur man 
lever i. Nyhetsinslag sätter sällan in innehållet i ett sammanhang som 
underlättar för konsumenterna att tolka och tillämpa de råd som ges. 
Dessutom kan preliminära fynd ofta dra till sig oförtjänt och vilseledande 
uppmärksamhet. ADA menar vidare att en effektiv kommunikation måste 
vara konsumentvänlig och sätta kostrådet i ett sammanhang som möjliggör 
för konsumenterna att ta till sig informationen och avgöra om den kan 
tillämpas på deras unika hälso- och näringsmässiga situation. Med en uppsjö 
av desinformation i omlopp kan allmänheten tappa förtroende för forskning 
och folkhälsokampanjer.  

Under tio år har återkommande studier om kostinformation i nyhetsmedia 
genomförts i USA av International Food Information Council Foundation och 
Center for Media and Public Affairs. Bland resultaten från 2005 märks 
följande: Nyhetsinslag om näringspåståenden ger sällan tillräckliga 
förutsättningar för konsumenterna att tolka de råd som ges. Berättelserna 
misslyckas ofta med att konstatera hur mycket mer (eller mindre) av ett 
livsmedel som bör ätas, hur ofta det bör ätas, eller för vem rådgivningen gäller 
[19] 

Det finns en studie där forskare valt att jämföra mediernas nyhetsrapporte-
ring med informationen som lämnats i de ursprungliga vetenskapliga rappor-
terna. De har utvärderat 148 nyhetsartiklar med nutritionsinformation 
baserade på 43 olika vetenskapliga tidskrifter [20]. 5 stora dagspresstidningar 
spridda över USA undersöktes under 6 månader. Forskarna konstaterade att 
endast ett fåtal vetenskapliga tidskrifter bevakas av massmedia, vilket gör att 
nutritionsintresserade läsare inte kan förlita sig enbart på dagspressen som 
källa. De flesta forskningsresultaten når aldrig allmänheten. De fann också 
brister i mediernas artiklar. Beskrivningar av vad som karaktäriserade 
provurvalet i studien, studiens metoder och begränsningar fanns inte alltid 
med. En beskrivning av de här komponenterna är avgörande för riktig och 
meningsfull tolkning av nutritionsrelaterad forskning. Läsaren behöver känna 
till hur försökspersonerna valts ut och vad som kännetecknar dem, vilka 
koster som deltagarna ätit och hur man mätt effekten av kosten på hälsan. Alla 
studier är behäftade med olika problem som påverkar vilka slutsatser man kan 
tillåta sig dra. En sådan begränsning kan vara att forskarna inte har full 
kontroll över vad deltagarna faktiskt ätit, utan de måste förlita sig på vad 
deltagarna berättar. Bra var dock att de flesta dagstidningar lämnade 
uppgifter om antingen medverkande forskares namn eller publicerande 
tidskrift. Då kan läsaren själv söka upp ursprungsartikeln vid behov. Det 
behovet har förmodligen inte alla läsare, men t.ex. kostvetare av olika slag och 
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andra yrkeskategorier inom vård, skola och omsorg kan vilja bilda sig en egen 
uppfattning om sakinnehållet i en forskningsrapport.  

Jeffrey Hampl, nutritionsprofessor, har skrivit en översikt med titeln (i 
översättning): Intressekonflikter och överdrifter: nutrition i media [21]. Han 
drog slutsatsen att största problemet är bristen på kunskap hos journalisterna. 
Det leder till att nyheter om hälsa ofta blir ytlig, överdriven och obalanserad. 
Han föreslog utbildning inom kost och hälsa området för att råda bot på 
problemet.  
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3 Pressmeddelanden – forskningens 
marknadsföring 

Massmedias nyhetsrapportering om medicinsk vetenskap är ett resultat av 
forskningsvärldens marknadsföringsinsatser. Journalister inbjuds ofta att 
komma och lyssna och intervjua forskare i samband med vetenskapliga 
konferenser. Där kan forskningen som presenteras vara preliminär och visa 
på en riktning, men inte på färdiga forskningsresultat. När resultaten 
publiceras i en vetenskaplig tidskrift däremot kan man säga att resultaten är 
att räkna med. Både konferenser och publiceringar kan föregås av att 
pressmeddelanden skickas ut. De flesta stora medicinska tidskrifterna har 
åtminstone en pressansvarig och skickar ut ett pressmeddelande med varje 
nummer. Pressmeddelandet skickas med fax eller e-post till hundratals 
journalister runtom i världen eller placeras på webbsajter tillgängliga bara för 
journalister. I samband med pressmeddelandet görs också artiklarna 
tillgängliga för journalisterna. Det kan gälla även artiklar som inte åtföljs av 
pressmeddelande. Det finns välrenommerade stora tidskrifter som inte 
använder sig av pressmeddelanden, som t.ex. NEJM (New England Journal 
of Medicine). 

Pressmeddelanden är det mest direkta sättet som en vetenskaplig tidskrift 
kommunicerar med media. Ett pressmeddelande har ofta stora likheter med 
tidningarnas nyhetsnotiser. Högst en A4 brukar vara lagom omfattning. 
Texten inleds med en rubrik, som ska vara slagkraftig för att väcka 
uppmärksamhet så inte meddelandet omedelbart åker i papperskorgen eller 
raderas. Sedan följer en ingresstext som sammanfattar de viktigaste 
resultaten. Nappar någon journalist på betet läser han eller hon vidare i 
brödtexten för att få veta mer om studien. Ofta skrivs texten så att journalisten 
ska kunna ta in den i tidningen i mer eller mindre oredigerat skick. Det 
innebär bland annat att det bör finnas ett eller flera uttalanden av relevanta 
personer med. Andra gånger marknadsför tidskrifter sina vetenskapliga 
artiklar genom att skicka ut korta aptitretare, som ska få nyhetsmedierna att 
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själva vilja ta reda på mer. Men också forskningsinstitutionerna på universitet 
gör egna pressmeddelanden i samband med publiceringen.  

Journalisterna får tillgång till pressmeddelanden och forskningsrapporter och 
eventuellt annat material under embargo innan de släpps till resten av 
världen. Embargot innebär att ingen får publicera något i massmedia förrän 
embargotiden gått ut. Embargotiden är satt så att massmedias nyheter inte 
ska publiceras före, utan helst samtidigt med den vetenskapliga tidskriften. 
Syftet med embargo är att media ska få tid att sätta sig in i ämnet, samla 
relevant information och intervjua författarna och andra experter i förväg – 
allt för att rapporteringen i media sedan ska bli klar och tydlig även när det 
handlar om komplicerade forskningsresultat. Embargotiderna, alltså tiden 
från att journalisten får tillgång till materialet till när de har tillåtelse att 
publicera, varierar mellan olika tidskrifter. Det är inte alltid journalisterna får 
gott om tid att göra ett bra jobb [1]. Det händer att de bara får fyra timmar på 
sig att sätta sig in i forskningsrapporten. Man kan förstås fråga sig varför det 
är så viktigt för nyhetsmedierna att forskningsnyheten ska finnas i 
morgontidningen samma dag som den vetenskapliga publikationen blir 
tillgänglig. Svaret på den frågan ligger inte i allmänhetens informationsbehov, 
utan det handlar mer om mediernas nyhetskonkurrens med varandra.  

Det här innebär också att t.ex. läkare och dietister får kännedom om 
forskningsresultaten samtidigt som allmänheten via media. Är det då frågan 
om en larmrapport om något farligt i mat så kan det bli svårt att omedelbart 
kunna svara på patienters frågor. I dagens elektroniska nyhetsmedier kan 
nyheten om en koststudie spridas i stort sett omedelbart på nätet när 
embargot släppts. I Sverige har vi sex timmars skillnad i tid mot New York. 
Det innebär att om embargot går ut kl. 15 på tisdag eftermiddag den 7:e i New 
York så är klockan 21 samma kväll här i Sverige.  

Undersökningar har visat att forskning som åtföljs av pressmeddelanden 
mycket oftare förekommer i medierna än där inga pressmeddelanden skickats 
ut [2]. Men Strykers forskning har visat att det inte beror på själva 
förekomsten av pressmeddelandet i sig. Skälet är i stället att de vetenskapliga 
redaktionerna och nyhetsredaktionerna gör samma nyhetsvärdering [3]. Man 
kan också säga att de vetenskapliga redaktionerna har anpassat sig efter 
nyhetsredaktionernas önskemål. Det skrivs helt enkelt fler pressmeddelanden 
för artiklar som bedöms ha nyhetsvärde i massmedia. Massmedia är generellt 
sett intresserad av forskning som är ny, spännande, roande och som kan 
tänkas tilltala allmänheten, vilket inte är detsamma som att det ligger i 
allmänhetens intresse enligt BMJs tidigare chefredaktör Richard Smith [4], 
som även skrivit en bok (The trouble with medical journals). Han menar att 
de medicinska tidskrifterna gillar den uppmärksamhet de röner i massmedia 



3 Pressmeddelanden – forskningens marknadsföring 

39 

och han reflekterar över om detta intresse för publicitet kan korrumpera 
tidskrifterna. 

Pressmeddelanden – hur sanna är de? 

Medicinska tidskrifter strävar efter att de vetenskapliga artiklarna någorlunda 
ska representera studiens fynd och att viktiga begränsningar finns 
omnämnda. Begränsningar kan handla om brister i studiens upplägg och 
genomförande, eller att de metoder som använts gör att resultaten måste 
tolkas med en nypa salt. Tidskrifternas arbete med att vara så tydliga som 
möjligt kan dock tillintetgöras i mediernas hantering innan nyheten når 
läsaren. Här är pressmeddelanden en möjlighet att hjälpa journalister att i 
någon mening få sina artiklar faktamässigt ”rätt”. Men det förutsätter förstås 
att pressmeddelandena innehåller relevant information. Woloshin och Swartz 
har undersökt hur bra pressmeddelanden från medicinska tidskrifter klarat 
av att uppfylla de krav man borde kunna ställa på dem. De valde ut 6 nummer 
från 9 välrenommerade medicinska tidskrifter (från USA och Europa). 
Sammanlagt ledde det till att de undersökte innehållet i 127 pressmed-
delanden [5], däribland JAMA (Journal of American Medical Association), 
som var den inflytelserika tidskrift som publicerade de tre WHI- rapporterna. 
I bara 23 % av de 127 pressmeddelandena framgick vilka begränsningar de 
rapporterade studierna varit behäftade med. I 65 % rapporterades huvudsak-
liga effekter med siffror. I övriga fall angavs inga kvantitativa mått på 
effekterna. Önskemålet hade förstås varit att sakliga uppgifter om begräns-
ningar och effekter skett i samtliga fall. Att få veta vilka begränsningarna är i 
studien är centralt när man ska dra slutsatser om vilken betydelse resultaten 
ska ges. När det gällde JAMA var de utmärkta på att rapportera effekterna, 
men inte alls bra när det gällde att ta upp begränsningar i studierna.  

Ser det då bättre ut i de pressmeddelanden som olika medicinska forsknings-
centra skickat ut? Det gjorde det inte, konstaterar Woloshin och Schwartz i en 
annan studie. De undersökte 10 välrenommerade centra i USA, som vart och 
ett ger ut i medeltal 49 pressmeddelanden per år. De valde slumpvis ut 200 
texter att granska. De konstaterar att forskningscentra ofta lyfte fram 
forskning med tveksam relevans för människor hälsa och att texterna inte 
heller innehöll nyckelfakta eller betydelsefulla begränsningar i studierna [6].  

Dessa bristfälliga pressmeddelanden spelar en stor roll för vilka hälsobudskap 
allmänheten får ta del av i massmedierna. Även svenska journalister står på 
de stora vetenskapliga tidskrifternas och medicinska nyhetssajternas 
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prenumerationslistor och pressmeddelanden utgör en viktig informations-
källa i deras arbete.  

Forskares intresse av att synas i massmedia 

Att media har ett intresse av att fånga publikens uppmärksamhet är lätt att 
förstå. Det är också lätt att kritisera mediernas rapportering. Men vilken roll 
spelar forskarna i sammanhanget?  Inte bara mediernas arbetsvillkor 
påverkar kostbudskapens utformning – det kan också forskarnas arbetsvillkor 
göra.  

En forskares meritering, och indirekt möjligheterna att bedriva forskning, är 
beroende av hur mycket som publiceras, var det publiceras och hur ofta 
forskningen refereras till av andra, så kallade citeringar. I vetenskapliga 
artiklars introduktioner och diskussioner presenterar och diskuterar man sin 
egen studie i relation till andras forskning. Källorna anges i en referenslista i 
slutet av varje artikel. Journal Citation Reports (JCR) innehåller information 
om vilka vetenskapliga tidskrifter som oftast citeras, både totalt och inom ca 
200 olika ämnesområden [7]. NEJM och JAMA ligger i topp bland de 
medicinska tidskrifterna [8]. Ju oftare en vetenskaplig tidskrift blir refererad 
till desto högre blir dess ”impact” faktor [9]. Ju högre den är desto fler forskare 
vill publicera i just den tidskriften. Det beror på att den enskilde forskarens 
meriteringsvärde inte bara hänger på hur många artiklar han eller hon 
publicerar, utan också på vilken tidskrift som publicerar och hur många andra 
forskare som citerar just hans eller hennes artiklar. I förlängningen kan 
beräkningar göras för ett universitet eller ett helt land och ses då som ett mått 
på dess forskningskvalitet.  

Phillips och medarbetare har visat vilken betydelse det kan ha för forskare att 
synas i massmedia för att sedan bli citerade i vetenskapliga artiklar. De 
medicinska nyheter från NEJM som New York Times skrev om blev också de 
nyhetsartiklar som fick fler citeringar i medicinska tidskrifter än de 
forskningsrapporter som New York Times inte skrev om [10]. Första året efter 
publiceringen fick de medierapporterade forskningsresultaten omkring 80 % 
mer citeringar. Skillnader kvarstod under hela tio år. Nu kan man tänka att 
det berodde på att New York Times bara rapporterade om de viktigaste 
studierna, som givetvis seriösa forskare behöver citera. Men nu var det så att 
det utbröt strejk bland grafikerna på tidningen i tre månader, så inga tidningar 
gavs ut. Ingen allmänhet fick några medicinska nyheter att ta del av. 
Journalisterna strejkade dock inte utan de fortsatte skriva sina artiklar som 
vanligt. Det gjorde att man i efterhand kunde jämföra vad som hänt med de 
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medicinska nyheter som varit omskrivna och lästa med dem som varit 
omskrivna men aldrig blivit lästa. De artiklar som journalisterna skrev, men 
som aldrig blev lästa, blev inte citerade mer än artiklar som det aldrig skrevs 
om. Man såg alltså tydligt att det som funnits i massmediautbudet också starkt 
påverkade antalet citeringar i de vetenskapliga tidskrifterna. Studien visar att 
det avgörande inte var det journalistiska urvalet, utan det faktum att 
forskningsresultaten blivit lästa.  

Forskare följer massmedia lika väl som alla andra, och studier som 
rapporteras i New York Times dyker säkert upp i mängder av andra 
massmedier också, både i USA och internationellt, inte minst i Sverige. Via tv 
kan forskare på ett tilltalande sätt få forskningsnyheten presenterad för sig på 
ett par minuter, ibland av forskarna som genomfört studien. Forskning man 
känner till har man lättare för att citera i sina egna artiklar.  

Vilka hälsofrågor som massmedierna bevakar är också en del i den politiska 
processen. Att förbättra folkhälsan är på många sätt en politisk aktivitet. 
Politikerna fäster mycket mer uppmärksamhet vid vad som finns i massmedia 
än i de medicinska vetenskapliga tidskrifterna [4], vilket utgör ytterligare ett 
motiv för forskare och forskningsinstitutioner att synas i media.  

Pressmeddelanden med anledning av WHI- 
rapporterna  

Den medicinska vetenskapliga tidskriften JAMA gav ut skriftliga 
pressmeddelandena med anledning av februarinumret 2006, som 
offentliggjorde forskningsresultaten från de tre WHI-rapporterna. JAMA 
släppte också en video med Ross Prentice som talesperson, vilket försäkrade 
dem en omfattande tv-bevakning. Han var direktör vid 
Datakoordinationscentret för WHI-studien vid Fred Hutchinson Cancer 
Research center. Ross Prentice och Judith Hsia intervjuades också i NPR: 
Science Friday, som är ett 2-timmars radioprogram varje vecka om 
vetenskapliga nyheter. Judith Hsia, liksom Prentice var två av de knappt 
fyrtiotal forskare som medverkat i alla tre rapporterna. NIH (National 
Institute of Health) ger ut ett nyhetsbrev, NIH News. NIH har bekostat WHI- 
studierna och tillhör Department of Health and Human Services i USA. Olika 
medicinska centra, som medverkat i studien, gav också ut egna 
pressmeddelanden där egna lokala koordinatorer presenterades. Här 
kommenterade medverkande forskare resultaten. Till detta kommer 
pressmeddelanden som sändes ut via olika medicinska medienyhetssajter.  
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Svenska medier prenumererar på pressmeddelanden ifrån både vetenskapliga 
tidskrifter och från nyhetspressbyråer i USA. Jag har utgått ifrån de svenska 
artikeltexterna och därifrån försök att spåra vilka pressmeddelanden som kan 
ha legat som underlag.  

NIH gjorde sitt pressmeddelanden tillgängligt den 7 februari 2006 även för 
journalister som inte prenumererar på nyhetsservice från nyhetsbyråer eller 
tidskrifter [11]. Den vetenskapliga tidskriften JAMA:s pressmeddelande kom 
samma dag med kort information om var och en av de tre rapporterna [12]. 
Samma datering gällde även för pressmeddelandet ifrån Fred Hutchinson 
Cancer Research Center, där Ross Prentice hör hemma [13]. Den 7:e februari 
gällde också för Nationella cancerinstitutet, NCIs nyhetsbulletin, vars korta 
rapport mer är en nyhetsnotis snarare än ett pressmeddelande eftersom 
informationen är hämtad ifrån andra pressmeddelanden, men den kan 
likafullt utgöra en informationskälla för svenska medier [14]. Den 7:e kom 
också de medicinska nyhetsbyråerna Rxpgnews och Newswise med sina 
pressmeddelanden, vilka båda hade Wake Forest University Baptist Medical 
Center som sin källa [15, 16]. Daterade den 8 februari är däremot 
pressmeddelanden ifrån Stanford News Service och Science daily, som båda 
har Stanford University som källa [17, 18].  

Vilken information gavs och vad utelämnades i pressmeddelandena? Jag gör 
här en jämförelse med originalartiklarna. Senare, i innehållsanalysen av de 
svenska texterna kommer jag att jämföra de svenska texterna mot både 
pressmeddelandena och originalartiklarna. Samma frågor som kan ställas till 
massmedias texter kan också ställas till pressmeddelandena.  

• Hur lyder rubriksättningen som ska locka massmedierna att nappa på 
nyheten? 

• Vilka fakta om deltagarnas kostintag och utfallet på sjukdomarna ges?  

• Vad framgår om begränsningarna i WHI-studien?  

• Vilka rekommendationer ges i texterna? 

Återhållsamma rubriker  
Rubrikerna i åtta pressmeddelanden som släpptes den 7-8 februari var 
sakliga, utan överdrifter (Tabell 3.1). Det är vad man borde kunna förvänta 
sig. Nyfikenheten på WHI-resultaten är ändå så stor att det inte fanns någon 
anledning att slå extra på trumman.  

Fyra av pressmeddelandena uttryckte kostförändringen som minskning av 
totala fettintaget, medan övriga talade om lågfett kost. I det här kapitlet 
kommer jag att använda mig av ordet lågfett som är en direktöversättning av 



3 Pressmeddelanden – forskningens marknadsföring 

43 

low-fat eftersom det har mycket mindre laddning än de svenska 
motsvarigheterna – fettfattig kost eller fettsnål kost. Av alla rubrikerna, utom 
Newswise och Fred Hutchinson Cancer research center, framgick att det 
handlade om kvinnor, medan JAMA är den enda som specificerar kategorin 
som postmenopausala. Newswise och Rxpgnews nämnde inte vilka 
sjukdomar det gällde. 

Bröstcancer lyftes fram i tre av pressmeddelandena, där de öppnade upp för 
att det kan finnas effekter på bröstcancer, men för tjocktarmscancer och 
hjärtkärlsjukdomar handlade det om liten eller ingen effekt. Stanford news 
service valde att skriva ingen patentlösning och Science daily uttalade sig 
också försiktigt om utfallet: mindre nytta än väntat. 

Inte något av pressmeddelandena slog fast att det helt och hållet skulle saknas 
effekter av kostinterventionen, än mindre att det skulle visat på fördelar med 
att inte minska intaget av fett, dvs. att kontrollgruppen skulle haft bättre utfall.   

För lite information om kosterna 
I JAMA:s pressmeddelande valdes att redovisa målsättningen med kosten i 
interventionsgruppen, dvs. 20 energiprocent fett, men det stod ingenting om 
vad deltagarna faktiskt åt, dvs. i vilken mån de nådde målet.  

Där var NIH, som kan sägas vara projektägare, mer specifik och talade om att 
energiprocenten fett i maten var 38 hos deltagarna innan studien, och hur det 
såg ut i de två grupperna efter ett respektive sex år. Däremot uttryckte de sig 
vagt om vad deltagarna som minskade på fettet åt istället. Där sa de bara att 
deltagarna ökade intaget av grönsaker, frukt och spannmål. Tittar man i 
originalartiklarna så ökade t.ex. inte intaget av spannmål, det minskade. För 
båda grupperna. Då bör man tala om skillnad mellan grupperna och inte 
uttrycka det som en ökning för ena gruppen. Hur man beskriver fakta kan ha 
betydelse för vilka slutsatser man drar.  

Rxpgnews och Newswise hade samma information om kosten som NIH. Fred 
Hutchinson Cancer Research center gav liknande information om kosten, 
både målen och hur det blev, med den skillnaden att de inte angav läget efter 
6 år, då fettenergiprocenten låg på 29 %. Istället tar de 24 % som var aktuellt 
efter första året och att det var 11 % mindre än i kontrollgruppen. De påstod 
också att denna skillnad behölls studietiden ut. Detta var inte är sant, utan 
den minskade till 8 %.  
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Tabell 3.1. Rubrikerna pressmeddelanden som släpptes den 7-8 feb i USA.  

Källa Rubrik i originaltexten Översättning 
NIH News from the Women’s Health 

Initiative: Reducing Total Fat 
Intake May Have Small Effect on 
Risk of Breast Cancer, No Effect 
on Risk of Colorectal Cancer, 
Heart Disease, or Stroke  

 

Nyheter ifrån Women’s 
Health Initiative: minskning av 
totalt fettintag kan ha smärre 
effekter på risken för 
bröstcancer, ingen effekt på 
risken för tjock- och 
ändtarmscancer, 
hjärtsjukdom eller stroke 

JAMA Large study shows low-fat diet 
has little effect on reducing risk 
of breast cancer, colorectal 
cancer or cardiovascular disease 
in postmenopausal women.   

Stor studie visar att lågfett-
kost har liten effekt när det 
gäller att minska risken för 
bröstcancer, tjock- och 
ändtarmscancer eller 
hjärtkärlsjukdomar hos 
postmenopausala kvinnor 

Fred 
Hutchinson 
Cancer 
research 
center 

Reducing Total Fat Intake May 
Lower Breast-Cancer Risk But Has 
Little Impact on Risk of Colon 
Cancer or Heart Disease  

 

Minskning av totala 
fettintaget kan minska risken 
för bröstcancer men har liten 
inverkan på risken för 
tjocktarmscancer eller 
hjärtsjukdom 

NCI Cancer 
Bulletin 

Low-fat diet may have small 
impact on breast cancer in 
women. 

Lågfett-kost kan ha en smärre 
inverkan på bröstcancer hos 
kvinnor 

Rxpgnews No risk reduction from reducing 
total dietary fat - Women's 
Health Initiative (WHI) study. 

Ingen riskminskning av att 
minska totalt fettintag - 
Women’s Health Initiative 
(WHI) studien  

Newswise National Study Finds No Effect 
from Reducing Total Dietary Fat 

Nationell studie finner ingen 
effekt av att minska totala 
fettintaget från kosten 

Stanford 
News 
Service  

Low-fat diet no panacea for 
preventing cancer for women 

Lågfett-kost är inget 
universalmedel för att 
förebygga cancer hos kvinnor  

Science 
Daily 

Low-fat diet´s benefits for 
women less than expected 

Nyttan för kvinnor med 
lågfett-kost är mindre än 
förväntat 



3 Pressmeddelanden – forskningens marknadsföring 

45 

Siffror på hälsoeffekten 
I ett pressmeddelande bör studiens resultat anges med siffror. Läsaren bör få 
veta hur stora insjuknandena blev på lågfettkosten och i kontrollgruppen. 
Bara då kan läsaren skapa sig en egen uppfattning om betydelsen av 
resultaten. JAMA:s pressmeddelande la tonvikten på i vilken utsträckning 
deltagarna insjuknande i de olika undersökta sjukdomarna. Här gavs 
detaljerade uppgifter om cancerutfallet i de två kostgrupperna. Man kan 
förvänta sig att få siffrorna som fanns i originalartiklarnas abstrakt, dvs. i 
procent insjuknanden per år. Det fick man också för tjock- och 
ändtarmscancer, vilket för lågfettgruppen blev 0,13 %. Motsvarande för 
bröstcancer var 0,42 %. Men istället för 0,42 % bröstcancer angavs ett annat 
värde, 3,35 % vilket stod för hur många som sammanlagt fick bröstcancer 
under de 8 åren. Siffrorna är inte felaktiga, men i det senare journalistiska 
materialet kan det lätt bli fel. För utfallet på hjärtkärlsjukdom fanns inga 
siffror alls, men de var 0,86 %. 

Om JAMA gav mycket information om utfallet på sjukligheten, så var det 
sämre med data ifrån de andra källorna. Det verkade som om de övrigas 
pressmeddelanden var ägnade att kommentera utfallet snarare än att beskriva 
det. Citat ifrån intervjuade forskare gav vid handen att man inte velat avfärda 
resultaten som ingen effekt alls.  

JAMA, NIH och Fred Hutchinson Cancer Research center tog alla tre upp att 
forskarna såg en nioprocentigt lägre risk för bröstcancer, men att den inte var 
statistiskt signifikant. Här uttryckte sig NIH och Fred Hutchinson Cancer 
Research center i stort sett identiskt. När de nu valde att ta upp den lägre 
risken så hade det varit bra för läsaren att samtidigt få veta att p-värdet var 
0,07. Nu skrev de bara istället att effekten kunde bero på slumpen, men utan 
att ange att chansen var 7 % istället för den eftersträvade högst 5 %. Man 
behöver ha tagit del av originalartikeln för att förstå att detta faktiskt är 
intressant och inte enbart ett lamt sätt att försöka pressa resultat ur ingenting. 
Dessutom såg de en signifikant minskning på 15 % av estradiol, en form av 
östrogen i blodet som ökar risken för bröstcancer. Kvinnorna i lågfettgruppen 
fick också en 30 % lägre risk för progesteron-receptor-negativa tumörer. I 
pressmeddelandena fick läsaren inte veta vad som hände med de kvinnor som 
i starten hade det högsta fettintaget och för de som bäst följde rådet om 20 
energiprocent fett i kosten. Hos dessa kvinnor sågs en signifikant lägre 
insjuknandegrad på 15-20 procent. Kort sagt, de som följde kostråden hade 
också effekt av den. Men den här undergruppsstudien är inte längre en RCT 
förstås. Av all den här möjliga informationen fick läsaren av 
pressmeddelandet om bröstcancer som sagt bara veta att man såg en 
nioprocentigt lägre risk för bröstcancer, och att den inte var statistiskt 
signifikant. 
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NIH och Fred Hutchinson Cancer Research center hade båda med att 
förekomsten av polyper i tarmen minskade. Polyper kan vara ett förstadium 
till tjocktarmscancer. När det gällde hjärt- och kärlsjukdom skrev JAMA och 
Fred Hutchinson Cancer Research center om en trend mot större minskning 
av riskfaktorer för hjärtsjukdom hos de kvinnor som hade ett lägre intag av 
just mättat fett och transfett.  

Rxpgnews och Newswise gjorde inga sådana här fördjupningar i data-
materialet utan konstaterade bara att lågfettkosten inte minskade risken för 
bröstcancer, hjärtsjukdom, stroke eller tjocktarmscancer.  

Mer förklaringar än begränsningar  
Hur väldesignade studier än är så kommer de att ha sina begränsningar. Vilka 
dessa är beror förstås på vad man forskar på. När det gäller studier av kost och 
hälsa så ligger begränsningarna i sådant som mängden och urvalet av 
deltagare, tidsperioden som deltagarna följs, hur kosten styrs och/eller hur 
intaget registreras och hur man mäter utfallet, i form av kända riskfaktorer 
och/eller i insjuknande och död. Andra begränsningar har att göra med i vilka 
statistiska metoder som används för att utvärdera resultatet och hur man 
kontrollerar för störfaktorer (förväxlingsfaktorer) och systematiska fel. 

Begränsningar betyder inte automatiskt att något gjorts felaktigt. Att t.ex. 
uppföljningstiden bara är 8 är en begränsning när deltagarna levt minst 50 år 
med annan kost och man vet att cancer kan ta årtionden på sig att utvecklas. 
Det är en viktig information att ge för att läsare ska kunna dra relevanta 
slutsatser. JAMA skrev att lågfettkosten inte kan förväntas minska risken för 
tjock- och ändtarmscancer under denna tidslängd. Rxpgnews och Newswise 
nämnde också det faktum att kvinnorna började äta lågfettkosten sent i livet. 
Fred Hutchinson Cancer Research center skrev att det tar årtionden för en 
cancer att utvecklas. 

Istället för att tala rent ut om begränsningar gavs i pressmeddelandena 
snarare olika förklaringar till varför utfallet inte blev riktigt som förväntat. En 
viktig begränsning var att forskarna inte uppnådde den statistiska powern 
som krävdes för att kunna få signifikanta skillnader i sjuklighet i 
hjärtkärlsjukdom. I klartext kan den bristen bero på två saker som togs upp i 
originalartiklarna. Den ena är att gruppen som skulle äta lågfettkosten åt för 
mycket fett, dvs. skillnaden mellan grupperna blev alldeles för liten. Det här 
uttrycks i JAMA som för att nå signifikant genomslag på hjärtkärlsjukdom 
så skulle de behövt större storlek på skillnader på flera macronutrienter och 
micronutrienter som påverkar riskfaktorerna. Det andra var att sjukligheten 
blev mycket lägre än förväntat i kontrollgruppen. Det tyder på att båda 
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kvinnogrupperna var friskare än genomsnittet bland amerikanska kvinnor. 
Fred Hutchinson Cancer Research center nämnde att de bara uppnådde 70 % 
av den förväntade nödvändiga skillnaden i kostvanor mellan grupperna. 
Även NIH antydde mer indirekt att de inte lagt upp studien i syfte att påverka 
hjärtkärlsjukdom, dvs. att man enbart gått in för att minska mängden totalfett 
istället för att skilja på källor för mättade fetter och källor för fleromättade och 
enkelomättade fetter. De hävdade i pressmeddelandet att de inte kände till 
betydelsen av olika sorters fettkällor när interventionen drogs igång. Precis 
som NIH tog Rxpgnews och Newswise upp att de inte gjort åtskillnad mellan 
olika typer av fett i lågfettskosten. 

Risken finns att resultaten tolkas som att det är meningslöst att minska på 
fettintaget eftersom de förväntade effekterna uteblev. Om ordet intention-to-
treat funnits med hade media kunnat förstå att alla som startat en gång 
räknades med även om de inte följde kosten eller helt lämnat studien. Det är 
rimligt att dra slutsatsen att den här typen av interventioner troligen inte 
fungerar därför att skillnaderna mellan grupperna i intag blir för små. 
Däremot, som framgår av andrahandsanalyserna i originalartiklarna så kunde 
risken minska upp till 22 % för de kvinnor som ändrat från höga till låga 
fettintag.  

Underrapporteringen förbigås med tystnad 
Inte i något pressmeddelande angavs, än mindre beskrevs, kostundersök-
ningsmetoden, som var ett livsmedelfrekvensformulär med 122 
livsmedel/livsmedelsgrupper och helt bygger på deltagarnas egen förmåga att 
kryssa i vad och hur mycket de ätit. Både kontrollgruppen och lågfettgruppen 
minskade sitt energiintag från ca 1800 kcal före studien med ca 300 kcal för 
kontrollgruppen och ca 400 kcal för interventionsgruppen. Inte i någon av 
grupperna uppstår en motsvarande viktminskning. 

Att kostintagen för bägge grupperna var underrapporterade med 20-24 % var 
redan känt via flera tidigare publicerade resultat [19-22]. Både bruket av 
livsmedelsfrekvensformulär och underrapportering är ett välbekant problem, 
så i den korta form som ändå pressmeddelandet utgör kan man ha valt bort 
just detta.  

Rekommendationerna kvarstår 
I samtliga pressmeddelanden fanns synpunkter mer eller mindre i form av råd 
och rekommendationer. I JAMA:s text citerades ledarartikelns kommentar till 
hjärtkärl-rapporten. Där var råden att man ska behålla en önskvärd kropps-
vikt, vara fysiskt aktiv, undvika tobak och äta en kost i överensstämmelse med 
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de nationella riktlinjerna, vilket vi får anta är de nya reviderade från 2005 i 
USA. NIH återgav i korthet de amerikanska kostrekommendationerna med 
ett totalt fettintag mellan 20-35 energiprocent och mättat fett mindre än 10 
energiprocent, där mesta fettet ska komma från källor till fleromättat fett och 
enkelomättat fett, som fisk, nötter och vegetabiliska oljor. För personer med 
hjärtsjukdom eller risk därför bör andelen mättat fett minskas ytterligare. 

Fred Hutchinson Cancer Research center poängterade att kvinnor kan känna 
sig säkra på att skära ner på fett och att följa de officiella kostrekommenda-
tionerna inte kommer att skada när det gäller att [...] förebygga kroniska 
sjukdomar. 

I pressmeddelandet från Rxpgnews sa citerade forskare att människor 
fortfarande måste rikta in sig på vilka typer av fett de äter. Där hävdades också 
att studiens resultat inte borde förändra befintliga rekommendationer för att 
bevara hälsan. Även här tryckte de på värdet av en kost låg på mättat fett och 
transfett. Citerade forskare går så långt att de sa att transfetterna borde anges 
på livsmedelsförpackningarna i fortsättningen.  

Sammanfattningsvis kan man säga att samtliga pressmeddelanden i huvudsak 
menar att de befintliga kost- och näringsrekommendationerna inte behövde 
ändras till följd av resultaten från WHI-studien. 

Livsmedelsverket i Sverige publicerade också pressmeddelanden men först 
något senare och mer som en kommentar och respons till massmedias artiklar 
[23]. 

Sakliga pressmeddelanden 
Rubrikerna och tonläget i de granskade pressmeddelandena med anledning 
av WHI-rapporterna från interventionen med lågfettkost var i stort sett 
sakliga och inte överdrivna. 

NIH gav i sina pressmeddelanden information om fettenergiprocenten i 
kosten hos WHI deltagarna och i JAMA fick man absoluta utfallsdata i både 
interventions och kontrollgruppen och inte bara skillnaderna mellan 
grupperna. Lästa tillsammans blev informationen sammantaget 
tillfredsställande. De har också försökt sätta studieresultaten i ett 
sammanhang genom att resonera kring hur dessa resultat kan tänkas påverka 
kost- och näringsrekommendationerna i USA, och då dragit slutsatsen att 
rekommendationerna inte ändras. 

NIH har bekostat studien och JAMA publicerade artiklarna, så båda har ett 
intresse att framställa studien i så framgångsrik dager som möjligt. Hellre 
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trycka på att lågfettkosten saknar effekt, som JAMA, än att dra fram tillkorta-
kommanden i studien som gör att resultaten kan uppfattas som ett icke-
resultat. NIH, som satsat prestige i projektet – man drar inte igång det om 
man inte tror på det – vill förstås inte heller visa upp begränsningar, utan 
påpekar hellre positiva förändringar i undergrupper till kostinterventions-
gruppen, förändringar som skulle kunnat ge signifikanta effekter med yngre 
kvinnor, mindre fett än det nu blev, nyttigare fetter och under längre tid.  

Att begränsningar inte togs upp i någon större omfattning stämmer väl över-
ens med vad studier av innehåll i pressmeddelanden visat både för medicinska 
tidskrifter [5] och i de pressmeddelanden som forskningsinstitutionerna 
själva ger ut [6].  

Vetenskapsredaktionerna fick källmaterialet i god tid 
Inger Atterstam skrev i Läkartidningen att enligt väl inarbetade rutiner sänder 
de vetenskapliga tidskrifterna ut sina artiklar fyra–fem dagar före publicering 
till ett stort antal utvalda medier [24]. T.ex. släppte Newswise sitt pressmed-
delande för WHI-rapporterna fredagen den 3 februari kl 16.55, medan 
embargot gick ut tisdagen den 7 februari kl 16 [15]. Vetenskapsjournalisterna 
kunde alltså ha flera dagar på sig att själva både vara källkritiska till 
uppgifterna i pressmeddelandena och att ta del av informationen i 
originalartiklarna. Information som enkelt hämtas ifrån pressmeddelanden 
kan kompletteras genom intervjuer med experter för att få uttalanden om 
betydelsen av studiens resultat för oss i Sverige. Enligt självklara 
journalistiska principer brukar minst en svensk expert få läsa och 
kommentera rapporter som ska resultera i artiklar [24].  

Den som även vill ta del av min beskrivning, analys och tolkning av WHI:s tre 
originalrapporter på svenska kan läsa systerboken Forskning om kost och 
hälsa. Att tolka och förstå vetenskapen. Boken är tillgänglig elektroniskt på 
http://umu.diva-portal.org/  

Referenser 
1. Oransky, I. How does a four-hour embargo give the media time to do a good job? . 2010  

[hämtad 2010 13 sept]; Tillgänglig: 
http://embargowatch.wordpress.com/2010/03/25/how-does-a-four-hour-embargo-
give-the-media-time-to-do-a-good-job/  

2. de Semir, V., C. Ribas, and G. Revuelta, Press releases of science journal articles and 
subsequent newspaper stories on the same topic. JAMA, 1998. 280(3): 294-5. 

http://umu.diva-portal.org/


MAT OCH MEDIA  

50 

3. Stryker, J.E., Reporting medical information: effects of press releases and 
newsworthiness on medical journal articles' visibility in the news media. Prev Med, 2002. 
35(5): 519-30. 

4. Smith, R., Medical journals and the mass media: moving from love and hate to love. J R 
Soc Med, 2006. 99(7): 347-52. 

5. Woloshin, S. and L.M. Schwartz, Press releases: translating research into news. JAMA, 
2002. 287(21): 2856-8. 

6. Woloshin, S., et al., Press releases by academic medical centers: not so academic? Ann 
Intern Med, 2009. 150(9): 613-8. 

7. Web of knowledge. 2010  [Hämtad 2010 17 sept]; Tillgänglig via : http://www.kb.se/. 

8. Medical journal impact factor 2010. [Hämtad 2010 17 sep]; Tillgänglig: 
http://impactfactor.weebly.com/medicine.html. 

9. Journal citation reports (JCR). 2010  [Hämtad 2010 17 sep]; Tillgänglig: 
http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-
z/journal_citation_reports. . 

10. Phillips, D.P., et al., Importance of the lay press in the transmission of medical knowledge 
to the scientific community. N Engl J Med, 1991. 325(16): 1180-3. 

11. NIH. News from the Women’s Health Initiative: Reducing Total Fat Intake May Have 
Small Effect on Risk of Breast Cancer, No Effect on Risk of Colorectal Cancer, Heart 
Disease, or Stroke. 2006  [Hämtad 2006 23 mar]; Tillgänglig: 
http://www.nih.gov/news/pr/feb2006/nhlbi-07.htm. 

12. JAMA. Large study shows low-fat diet has little effect on reducing risk of breast cancer, 
colorectal cancer or cardiovascular disease in postmenopausal women. 2006  [Hämtad 
2006 6 mar]; Tillgänglig: http://pubs.ama-assn.org/media/2006j/0207.dtl#large. 

13. Fred Hutchinson Cancer Reserch Center. Reducing total fat intake may lower breast-
cancer risk but has little impact on risk of colon cancer or heart disease 2006  [Hämtad 
2006 23 apr]; Tillgänglig: http://www.fhcrc.org/about/ne/news/2006/02/07/reduce-
fat.html?&&printfriendly=yes  

14. NCI. Low-fat diet may have small impact on breast cancer in women. 2006  [Hämtad 
2006 23 apr]; Tillgänglig: 
http://www.nci.nih.gov/ncicancerbulletin/NCI_Cancer_Bulletin_020706/page5. 

15. NewsWise. National Study Finds No Effect from Reducing Total Dietary Fat. 2006  
[Hämtad 2006 21 sep]; Tillgänglig: http://www.newswise.com/p/articles/view/517806/. 

16. Rxpgnews. No risk reduction from reducing total dietary fat - Women's Health Initiative 
(WHI) study. 2006  [Hämtad 2006 21 sep]; Tillgänglig: 
http://www.rxpgnews.com/research/metabolism/obesity/printer_3376.shtml  

17. Stanford medical center. Low-fat diet no panacea for preventing cancer for women. 
Stanford report, 2006  [Hämtad 2008 23 apr]; Tillgänglig: http://news-
service.stanford.edu/news/2006/february8/med-whi-020806.html. 

18. Science daily. Low-fat diet´s benefits for women less than expected. . 2006  [Hämtad 
2008 14 nov]; Tillgänglig: 
http://www.sciencedaily.com/releases/2006/02/060207233150.htm. 

19. Horner, N.K., et al., Participant characteristics associated with errors in self-reported 
energy intake from the Women's Health Initiative food-frequency questionnaire. Am J 
Clin Nutr, 2002. 76(4): 766-73. 

20. Hebert, J.R., et al., Differences between estimated caloric requirements and self-reported 
caloric intake in the women's health initiative. Ann Epidemiol, 2003. 13(9): 629-37. 

21. Patterson, R.E., et al., Measurement characteristics of the Women's Health Initiative food 
frequency questionnaire. Ann Epidemiol, 1999. 9(3): 178-87. 



3 Pressmeddelanden – forskningens marknadsföring 

51 

22. Tinker, L.F., et al., The effects of physical and emotional status on adherence to a low-fat 
dietary pattern in the Women's Health Initiative. J Am Diet Assoc, 2002. 102(6): 789-
800, 888. 

23. Livsmedelsverket. Klargörande om Livsmedelsverkets kostråd om fettkvalitet 2006  
[Hämtad 2006 8 feb]; Tillgänglig: http://www.slv.se/sv/grupp3/Nyheter-och-
press/Nyheter1/Klargorande-om-Livsmedelsverkets-kostrad-om-fettkvalitet/. 

24. Atterstam, I., Angående kritiken mot WHIs Koststudier: Tröttsamt skjutande mot 
pianisten när budskapet inte passar. Läkartidningen, 2008. 105(39): 2714.



 

52 



 

53 

4 Svenska mediers representation av 
WHI – en medieanalys 

Att det skulle bli en massiv mediebevakning i WHI-studiens hemland USA var 
ofrånkomligt och av inblandade parter högst angeläget. Resultaten 
publicerades i en av världens högst rankade medicinska tidskrifter, JAMA 
(Journal of American Medical Association), och rapporterna är delresultat 
från världens dyraste interventionsstudie. Women’s Health Initiative bestod 
av flera delstudier, där kostinterventionen var en av tre interventioner. Den 
andra var att ge hormonersättningsmedel och den tredje att ge D-vitamin och 
kalcium. En stor del av kvinnorna i kostinterventionen hade valts ut att delta 
i alla tre undersökningarna samtidigt. Hormonterapistudien, som dragits 
igång med avsikten att minska hjärtkärlsjukdomar hade tvingats avbryta i 
förtid eftersom insjuknandet ökade inte bara för bröstcancer utan även för 
hjärtkärlsjukdomar, något som blev mycket omskrivet i medierna. D-vitamin 
och kalcium minskade inte risken för tjock-och ändtarmscancer [1] eller 
benbrott [2] som förväntat. I detta kapitel presenterar jag min medieanalys av 
den svenska rapporteringen från kostinterventionen avseende bröstcancer 
[3], tjock- och ändtarmscancer [4] och hjärtkärlsjukomar [5]. Senare 
publicerades rapporter gällande livmoderhals- och äggstockscancer, diabetes 
m.fl. sjukdomar, men de blev inte omskrivna i svenska medier.  

Materialet i svensk massmedia 

För att hitta de svenska massmedietexterna har sökningar först gjorts i 
databaserna Presstext (numera nerlagd) och Mediearkivet för tidsperioden 8 
till 12 februari 2006. Kompletterande sökningar via Google och tidningarnas 
egna sökmotorer har gett nättidningsartiklar. Sökorden som gett träffar har 
varit fett, fettsnål, fet mat med eller utan kombinationer med orden cancer 
och/eller hjärtkärlsjukdom. Syftet har varit att fånga in allt som skrivits med 
anledning av WHI-studien i massmedia den aktuella perioden. Det har 
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förekommit alltifrån nyhetsnotiser motsvarande en normal ingresstext eller 
enbart en konsumentenkät till hela uppslag med artiklar kompletterade med 
faktarutor och enkäter till konsumenter och experter. 

För att få en uppfattning om vilket utrymme nyheten getts och vilka budskap 
som förekommit i bildmaterialet har jag också gått igenom det mikrofilmade 
tidningsmaterialet. I samband med granskningen av mikrofilmerna har jag 
sett att det material som skickas till mediearkivet inte alltid är exakt 
detsamma som materialet på tidningssidorna. 

För att sortera detta material inför analysen har jag dels fördelat materialet 
efter publiceringstidpunkt, dels efter om jag bedömt det vara en nyhetsartikel 
eller en krönike-/debattartikel. Förekomst av och innehållet i faktarutor 
och/eller enkäter bidrar till den helhet som nyhetsmediet står för. I analysen 
var det av intresse att se vilket utrymme olika medier gav nyheten, hur 
nyhetstexterna beskrev studien, vilka deras källor var och hur åsiktsbilden såg 
ut. Vilka kostråd som gavs är förstås av centralt intresse och ägnas ett eget 
analysavsnitt. Som texter beskrivs all information oavsett om de stått på 
Sveriges radios eller SVTs hemsida (samma som sägs i programmen) eller i 
papperstidningar eller deras nätversioner.  

Sammanlagt publicerade minst 15 massmedier texter i dags- och kvällspress, 
storstadspress såväl som lokalpress, i pappersversioner och nätversioner, 
såväl som Sveriges radio och Sveriges Television (Tabell 4.1). Bloggar och 
enskilda individers, organisationers eller företags Internetsajter eller 
specialpublikationer (typ Dagens medicin) är inte inkluderade. TT 
(Tidningarnas telegrambyrå) producerade två texter, som använts av några 
medier. TT-texterna kan också vara publicerade i tidningar vars artiklar inte 
fanns tillgängliga via sökningar i Presstext eller Mediearkivet. Ett fåtal av de 
andra texterna fanns både i tidningarnas nätbilaga och i papperstidningen.  

För att skilja de olika texterna åt ifrån samma massmedia har jag valt att både 
numrera och datera. GP08 betyder att GP bara haft en artikel publicerad den 
8 februari. SDS108TT betyder att SDS har publicerat sin första text (1) den 8 
februari (08)och texten är TT:s text, rubriksättningen kan dock vara 
tidningens egen. Fullständig källförteckning kan hämtas via 
www.kost.umu.se. 
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Tabell 4.1. Förteckning över de massmedier som publicerat med anledning 
av WHI rapporterna 

Aftonbladet AB Sveriges radio SR 

Borås Tidning BT Sveriges television SVT 

Dagens Nyheter DN Sydsvenska Dagbladet SDS 

Expressen Ex Södermanlands Nyheter SN 

Göteborgsposten GP Södra Dalarnes Tidning SDT 

Hallands Nyheter HN Västerbottens Kuriren VK 

Helsingborgs Dagblad HD Östersundsposten ÖP  

Svenska Dagbladet SvD  

 
DN, SvD, Expressen och AB kan man betrakta som rikstäckande liksom 
Sveriges radios Vetenskapsnyheter och SVTs nyhetssändningar den 8 
februari. Artiklar i Expressen kan också finnas i Göteborgs-Tidningen (GT) 
som är Expressens-upplagan i Västsverige eller i Kvällsposten (KP) som är 
motsvarigheten i Sydsverige. I mitt material finns endast Expressen med. Av 
lokalpressen finns material ifrån nio tidningar med, varav GP och SDS har ett 
stort spridningsområde.  

De medier som publicerade i kvällspress eller SVT kvällsnyheter den 8 
februari eller påföljande dagar, har haft tillgång till morgontidningarna och 
SRs morgonsändningar när de skrev sina texter.  

Sex olika medier har publicerat texter med anledning av WHI-rapporterna 
redan morgonen den 8 februari 2006. De tre stora morgontidningarna (SvD, 
DN, GP) i sina pappersupplagor, Sydsvenskan och Expressen publicerar TT-
artiklar i sina nättidningar och Vetenskapsradion P1 som nyhet.  

Senare samma dag och de närmast följande dagarna kom ytterligare 11 
nyhetstexter, däribland SVT med två inslag samma kväll. 

Den ena TT-artikeln hade rubriken Fet mat påverkar inte kvinnors hjärta, 
var hämtad ifrån Chicago TT-Reuters och var baserad på intervjuer med flera 
av WHI forskarna som beskriver och förklarar studiens resultat, i min analys 
sedan betecknad som TT1. Den andra hade rubriken Fett ofarligt för hälsan? 
Den var Stockholmsbaserad med kommenterande intervjuer av svenska 
experter, av mig betecknad som TT2. 

Från 8 till 12 februari publiceras nio debatt-/krönikeartiklar samt tre enkäter 
till experter. En av dessa (SvD108) är både en nyhets- och krönikeartikel. 
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Innehållsanalysen – uppläggning 

I det följande kommer jag att beskriva medierepresentationerna. Först går jag 
igenom nyhetsvärderingen och vilket utrymme som beslutsfattarna på 
medierna velat ge nyheten. Sedan går jag in på de faktaorienterade 
nyhetstexterna, där jag lägger särskild tonvikt vid rubrikerna. I övrigt går jag 
igenom vad mediernas publik får veta   

• som möjliggör en bedömning av WHI-studiens trovärdighet 

• om WHI-studiens genomförande och resultat (målgrupp, kostintag och 
hälsoeffekter) 

• om begränsningarna i WHI-studien av betydelse för vilka slutsatser som 
kan dras 

Medierna har sina källor och jag har försökt härleda vilka som legat bakom de 
olika texterna.  

Medan nyhetstexter är mer faktaorienterade kan enkät, debatt och 
kröniketexterna vara mer åsiktsorienterade, vilket medfört att jag valt att 
analysera dem var för sig. Det har jag gjort med avseende på rubriksättning, 
tonläge på argumentationen och val av källor.  

Intervjuade experters åsikter, som de framförs i medierna, jämförs med deras 
egna forskningsresultat. Livsmedelsverkets kommentarer till studien och 
diverse enkäter samt kritiken mot Livsmedelsverkets kostråd belyses också. 

Vilka kostråd som ges i materialet är viktigt och ges ett eget avsnitt där 
bildvalens betydelse för budskapet lyfts fram.  

I anslutning till WHI-rapporteringen kom kritik mot de svenska 
rekommendationerna att ges stort medieutrymme och analyseras därför 
också.   

Nyhetsvärderingen  

De tre forskningsrapporterna stämde väl med nyhetskriterierna för att bli 
populära som medicinsk nyhet hos massmedierna [6, 7]. Nyheten handlade 
om hur livsstilen, i det här fallet maten, kunde påverka sjuklighet och 
dödlighet. I USA publicerades oerhört mycket [8]. Även i Sverige täcktes 
nyheten väl av främst de rikstäckande massmedierna.  
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Det som blir en nyhet i ett land behöver inte nödvändigtvis bli en nyhet i ett 
annat land [9] (sid 319f). Nyheten uppfyllde dock många olika kriterier på att 
bli en nyhet även i svensk massmedia. Att fettsnål kost inte minskade risken 
för hjärtkärlsjukdomar och bröst- eller tarmcancer var en nyhet som kunde 
väcka känslor hos mottagaren och erbjuda identifikationsmöjlighet i enlighet 
med Lippmans syn på vad som gör en nyhet. Många har starka åsikter i 
kostdebatten och identifierar sig med olika kostbudskap, även bland 
journalister. Sex av medieforskaren Håkan Hvitfelts tio punkter, som enligt 
honom ökar sannolikheten för att en nyhet ska produceras, publiceras, 
placeras på första sidan och bli huvudartikel uppfylldes i de rikstäckande 
svenska medierna. I Sverige har vi täta kontakter med USA, inte minst 
kulturellt, nyheten är sensationell och överraskande, budskapet beskrivs 
tillräckligt enkelt och är viktigt och relevant, artiklarna innehåller negativa 
inslag samt har elitpersoner som källa. 

Störst pådrag i riksmedierna  
Ju större utrymme och ju fler medier som presenterar en nyhet desto större 
blir nyhetens genomslag och budskapets påverkan på publikens åsikter, 
attityder och beteende (se Kapitel 2). I fyra stora tidningar påannonserades i 
kort notis (puffas för) nyheten på första sidan med eller utan bild och med 
sidhänvisning till artikeln inne i tidningen (DN, SvD, GP, Ex). I fyra medier 
kompletterades nyhetsartikeln (i papperstidning eller på nätet) med debatt-
/krönike-/ledarartiklar (DN, SvD, SDS, HD). Ett par medier hade på samma 
uppslag information om olika fettkällor i kosten sorterade som nyttiga eller 
onyttiga (DN108, Ex209). Två hade passat på att gå ut och fråga vanliga 
konsumenter om deras val av fett (SVT, DN108). En sådan konsumentfråga 
var den enda text SDT haft med anledning av WHI-rapporterna. Det visar på 
att de utgått ifrån att läsarna redan tagit del av andra mediers 
nyhetsinformation. Några medier ställde frågor om fett till olika experter, 
antingen i anslutning till en artikel där WHI berörs (Ex209, SvD612) eller som 
separat text (SvD410).  

Endast ett fåtal texter åtföljdes av bildmaterial. Det var de medier som gav 
störst utrymme åt nyheten som också hade bilder/teckningar med. Den mat 
som förekom på bilderna var pizza, hamburgare, pommes frites, fläsk, 
gräddbullar, chips och en salladsbuffé. Två medier presenterade 
tallriksmodellen och/eller olika matpyramider i krönikeartiklar (SvD, DN). 

Det är riksmedierna SVT och DN och SvD som gav mest utrymme åt nyheten. 
Svenska Dagbladet var mycket aktiv och publicerade 6 texter, varav två 
enkäter till experter. De lokala medier som valt att presentera TTs texter hade 
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inte kompletterat med faktarutor om fettkällor eller enkäter. Det hade 
däremot Expressen gjort. 

Nyhetstexterna 

Rubriken är viktig för vilket budskap som sänds ut. Rubrikens budskap kan 
också förstärkas av bildvalet. Även om motivet är att locka till mer läsning så 
får vi ändå räkna med att många läser bara rubriken och gör sin egen tolkning. 
Rubriker och bilder, bildtexter och placering i tidningen avgörs av 
nyhetschefer och redigerare, inte av den enskilde journalisten.  

Första sidornas påannonsering (puffar) 
Första sidans rubrik kan ses inte bara av dem som köper lösnummer eller 
prenumererar på tidningen, utan även av dem som t.ex. ser rubriken i 
butikens eller kioskens kassakö. Den 8 februari möttes läsarna av rubriker 
som Fet mat inte farligt för hjärtat illustrerat av pizzaätande män (SvD108), 
Fettsnål mat minskar inte risk för sjukdom (DN108), Smal mat ingen garanti 
för hälsa (GP08) och dagen därpå Expressens lista på de nyttiga fetterna i 
din vardagsmat (Ex209).  

Ofarligt feta eller fettsnåla rubriker 
17 nyhetstexter har analyserats vad gäller val av rubrik till artikeltexterna. 
Rubrikerna till nyhetstexterna innehöll i regel något om kostens samband 
med hälsan (Tabell 4.2). Tre rubriker med fettsnål kost var relevanta eftersom 
kostinterventionen gick ut på att försöka minska fettintaget hos kvinnorna 
jämfört med hur de åt tidigare (GP08, DN108, SR08). De följde väl både 
originalartiklarnas och pressmeddelandenas rubriker. Effekterna av kosten 
fanns här generaliserat uttryckt som t.ex. att fettsnål diet gav få hälsovinster 
respektive påverkar inte sjukdomar, utan närmare specificering av vilka 
sjukdomar det gällde. Även rubriken mindre fett ger inte bättre hjärthälsa 
(SVT108) var relevant så till vida att den talade om vad studien faktiskt visat 
– effekterna av minskat fettintag. 

Ordet fettfri, som också förekom, var förstås en direkt felaktig beteckning 
(SvD108, SVT208). Inte ens om målet med 20 energiprocent fett uppnåtts kan 
det betecknas som fettfri kost, och definitivt inte med de 29 energiprocenten 
under de sista åren i studien.  
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Även om artiklar köps in från TT så sätter medierna sina egna rubriker. De 
blev i regel rätt likartade ändå när källan var TT, eller som i fallet med fettfri 
kost när SVT högt sannolikt gjort en rewrite av SvD.   

Ett drygt tiotal rubriker laborerade med fett antingen i kombinationer som 
mindre fett och fett ofarligt eller fet mat. Även här generaliserades i regel 
resultaten till behöver inte vara farligt eller inte alltid en hälsorisk. Vilka 
faror eller hälsorisker som avses framgick inte i mer än hälften av rubrikerna. 
Fet mat öppnade för andra tolkningar än fettsnålt. Med fet mat i rubriken kan 
läsaren förledas till att tro att det handlar om en studie där man ökat 
fettintaget totalt sett jämfört med vad vi brukar äta. En annan tolkning är att 
man inte behöver bry sig om hur mycket fett man äter längre. De i genomsnitt 
37 energiprocent fett som kontrollgruppen åt låg visserligen med 2 procent-
enheter över vår dåvarande svenska övre rekommendationsgräns på 35, men 
kan ändå inte betraktas som speciellt fet kost, sett till att den 
självrapporterade mängden per dag i medeltal blev bara 64 g fett.  

Ordet hjärta fanns i fem rubriker men cancer i bara en av rubrikerna. Ordet 
bröstcancer förekom aldrig. Att det gällde kvinnor framgick i endast en rubrik 
– kvinnohjärta. De fem rubrikerna som satte hjärtat i centrum var också de 
som valt ordet fett eller fet mat för att beteckna kosten. Budskapet var att det 
inte blev någon effekt på hjärtat. Det är intressant eftersom studien 
designades för att undersöka cancer hos äldre kvinnor, speciellt bröstcancer, 
och inte hjärthälsa. Genom att välja bort bröstcancer och istället tala om 
hjärthälsa så blir målgruppen större, dvs. kan väcka även mäns intresse av 
texten, särskilt när rubriken kombineras med män i bildillustrationen. 

Trovärdighetsbedömning 
I stort sett all forskning, bra som dålig, kan publiceras. Alltid finns det någon 
tidskrift någonstans i världen som accepterar. Alla läsare känner förstås inte 
till vilka källor som har hög trovärdighet, men där kan journalisten hjälpa till. 
Namngivna forskare, forskningsinstitutionen eller vetenskapliga tidskriftens 
namn kan bidra till att öka trovärdigheten för budskapet.  

För den som vill ta del av originalartikeln och bilda sig en egen uppfattning är 
det väsentligt att kunna spåra källan. Det här kommer förstås inte alla att vilja 
göra, men bland läkare, dietister och andra intresserade av kost och hälsa ska 
det vara möjligt. I och med att källan verkar trovärdig ökar i många fall också 
benägenheten hos läsaren att ta till sig budskapet.  
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Tabell 4.2  En sammanställning av rubrikernas budskap om kostens 
hälsoeffekter  

Kosten i rubrikerna Hälsoeffekten i rubrikerna 
Fettfri kost … inget skydd mot cancer (SvD108) 

… minskar inte sjukdomsrisk SVT208 

Fettsnålt 
Fettsnål 

… påverkar inte sjukdomar DN108 
… diet gav få hälsovinster GP08 
… mat visar ingen minskad sjukdomsrisk SR08 

 
 
Fett  

Mindre fett ger inte bättre hjärthälsa SVT108 
Ät snällt fett – och bli frisk EX209 
… ofarligt för hälsan HN09 TT2 
… inte farligt för hjärtat HD109 TT2 
… behöver inte vara farligt SDS09 TT2 
… kanske inte så farligt ändå SN09(TT1) 

Fet mat … påverkar inte hjärtat Ex108 TT1 
… påverkar inte kvinnohjärta SDS108 nät TT1 
… inte farligare för hjärtat AB108 
… inte alltid en hälsorisk ÖP09 
… ökar inte hälsorisker BT109 (TT2s bildtext) 
… inte alltid en hälsorisk VK11 

 
Samtliga medier innehöll någon form av information som möjliggjorde 
spårande av ursprungskällan. För medier som publicerade mer än en text 
återfanns källan i åtminstone ena texten. Det vanligaste var att tidskriften 
JAMA nämndes. Medan en text istället hade skrivit ut studiens namn 
Women’s Health Initiativ (ÖP09). Andra, som även nämnt JAMA, använde 
förkortningen WHI (GP08) och ibland blev det fel studie – Women’s Health 
Study, men det är en helt annan kvinnostudie som brukar förkortas WHS 
(SvD108). Den felskrivningen återkommer i en annan text, som förmodligen 
bygger på SvD (AB108nät). Det betyder att läsaren inte kan googla på studiens 
namn, vilket snabbt annars skulle fört dem bland annat till projektets 
hemsida. En annan ledtråd kan vara medverkande forskares namn i texten 
(GP08, SDS108, Ex108). Numera, men inte 2006, är det vanligt att en länk till 
originalartikeln eller till en sammanfattning läggs ut i nätupplagan.   

Svenska forskares omdöme och kommentar till studien bidrar också till vilken 
tilltro vi läsare kan få till studien ifråga. Hälften av texterna innehöll 
kommentarer från svenska forskare (Tabell 4.3). En tidning valde att göra en 
mer lokal vinkling och intervjua en kostchef om tillämpning och en annan en 
dietist i samband med kostråd. Endast två texter saknade kommentarer av 
något slag (SR08, SN09).   
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Tabell 4.3. Intervjuade citerade i nyhetsartiklarna 

Göran Berglund, MDC (SvD108, AB108) 

Peter Nilsson, MDC (Ex209)  

Peter Nilsson och Margret Leosdottir, MDC (HD109, HN109, SDS209)(TT2) 

Alicja Wolk, SMC (DN108, GP08, SVT 108)  

Åke Bruce, SLV (DN108, SVT 108 och 208, SvD108, AB108, Ex209, HD109, HN109, 
SDS209) 

WHI-forskare (GP08, SDS108, EX108)(TT1) 

Dietist (Ex209), Kostchef (ÖP09) 

Journalisten kan också själv med ordvalet uttrycka vilken tyngd en studie ska 
ges, t.ex. Den hittills största och av alla erkänt bästa studien (SvD108) och 
världens största kontinuerliga vetenskapliga undersökningar (DN108). Att 
påstå att en studie är av alla erkänt bästa är kanske att ta i eftersom 
rapporterna blir tillgängliga för vetenskapssamhället först samma dag och 
alltså ännu inte varit föremål för granskning annat än refereegranskningen 
innan tidskriften accepterat. Dessutom fanns det kritik mot att man alls 
startade kostinterventionen. Professor Walter Willett hade kritiserat planerna 
redan 1991 [10]. Han menade att det kostade för mycket att få deltagarna att 
uthålligt ändra matvanorna och att det inte skulle leda fram till det svar man 
hoppats få. Han ansåg att eftersom man redan vet att det är så svårt att få 
deltagarna att följa interventionskoster är det bättre att göra stora 
observationsstudier i ”verkliga livet”, vilket är vad han själv arbetar med.  

Annan väsentlig information till publiken är förstås hur studiens metod 
beskrivs. Det är stor skillnad om studien genomförts i provrör eller på djur 
eller människor, på män eller kvinnor, unga eller gamla. Det är exempel på 
information av betydelse för vilka slutsatser som kan dras och vilka 
generaliseringar som är möjliga att göra. Det är förstås också viktigt var 
studien är genomförd eftersom matvanor ser olika ut i olika länder, regioner 
och folkgrupper.  

Beskrivningen av kostinterventionens målgrupp 
Om deltagarna i WHI-studien fick publiken veta att det är en amerikansk 
studie med kvinnor. Det som var själva kärnan i urvalet av deltagare framkom 
bara i en text som använder uttrycket passerat menopausen (SR08). En nära 
korrekt angivelse 50-79 år i flera medier (DN108, ÖP09, SVT208)), medan de 
övriga använde ordet medelålders och/eller över 50 år eller ingen angivelse 
alls. Det kan tyckas petigt vilken ålder som anges, men är inte oväsentligt 
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eftersom kvinnor före och efter menopausen har olika riskfaktorer. Läsaren 
fick inte veta att urvalet dessutom baserade sig på enbart de kvinnor som åt 
mer än 32 energiprocent fett vid starten, att gruppen inte var representativ för 
amerikanska kvinnor i samma ålder och därmed var än mindre representativ 
för svenska kvinnor. Den här detaljrikedomen är dock inget som kan förväntas 
rymmas i en nyhetsartikel, men kunskapen om detta förhållande borde lysa 
igenom i de slutsatser som sedan dras. Som vi redan sett i rubriksättningen är 
dock gruppen postmenopausala kvinnor av underordnat intresse i svensk 
media.  

Alla nyhetsmedier angav antalet som deltog och åt den ena eller andra kosten. 
Med antalet menas då det antal kvinnor som ingick vid starten av studien. 
Studiens längd beskrevs antingen som att studien pågick i åtta år eller att 
deltagarna följdes i åtta år i samtliga texter.  

Knapphändig information om vad kvinnorna åt  
Vad fick publiken veta om målsättningen med studien, mer än att undersöka 
effekten av att minska på fettintaget? Inte mycket. Att målet var 20 
energiprocent fett framkom inte. Fick publiken istället veta hur det blev? Om 
fettintagen gavs information i enbart två texter: 

Ett år efter studiestarten hade kvinnorna som gick på fettsnål diet 24 procent 
av sitt totala kaloriintag från fett. Kvinnorna som åt som vanligt hade 35 
procent av kalorierna från fett. Den första gruppen ökade sin konsumtion av 
frukt, grönsaker och fullkornsprodukter (GP08).  

Det var också de uppgifter som gavs i det pressmeddelande som artikeln i 
övrigt verkar bygga på, förutom att cereals felaktigt översatts med fullkorn 
istället för spannmål. Även om det kan ses som ett trivialt översättningsmiss-
tag, så kan publiken dra den felaktiga slutsatsen att det är meningslöst äta 
fullkorn, särskilt hos de som redan innan valt bort fullkorn. Däremot stod det 
ingenting om hur fettintaget sett ut under resterande år studien pågick. Den 
senare uppgiften hade en annan tidning valt: 

De lyckades minska sin fettkonsumtion ned till 29 procent av kaloriintaget 
mot 37 procent för kontrollgruppen (SvD108).  

Att valet av siffror nu gällde sex- årsuppföljningen beror troligen på vilken 
källa som valts. Både ettårs- och sexårsdata fanns i NIH:s pressmeddelande, 
men inte i JAMA:s, som däremot hade med målet 20 energiprocent. Siffrorna 
är relevanta med tanke på att vi i Sverige hade ett genomsnittligt fettintag på 
30 energiprocent som folkhälsomål. I övrigt fick läsaren veta att  
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… effekten av att äta mindre fett (enligt officiella rekommendationer) och 
mer av frukt och grönt och spannmålsprodukter undersöktes (SvD108).  

En text gav inga mått på fettintaget utan beskrev istället skillnaden som 
minskat sitt energiintag från fett med cirka tio procentenheter (DN108). Att 
fettintaget minskade med 10 procent stod också i SVTs två texter. Den här 
differensen härrör sig troligen till en avrundning av ettårs uppföljningen på 11 
% skillnad. Att skillnaden succesivt minskat till 8 energiprocent vid sex-
årsuppföljningen nämns ingenstans.  

Andra texter valde bort siffror om kosten och skrev mindre fett, mer frukt, 
grönsaker och spannmålsprodukter (SDS108, Ex108)(TT1,) minska på 
fettintaget och äta mer frukt, grönsaker och spannmålsprodukter (SDS209, 
HN109, HD109) (TT2). Eller att minska fetthalterna och äta mer grönsaker 
och frukt (ÖP09). I en annan text beskrevs kosten enbart som en lågfettkost 
(AB108) eller fettsnål (SR08, Ex209).  

Kvinnorna hade instruerats att skära bort fett på kött och minska intaget av 
feta livsmedel. Genom att skära bort fett på griskött kan inte bara mättat utan 
även enkelomättat fett ha minskat. Kvinnorna på interventionskosten 
minskade sin konsumtion av nötter från 1,5 portion per dag till 1 portion 
medan kontrollgruppen ökade sin till 1,8 portioner. Lägre intag av nötter 
sänker intaget av fleromättat fett. Vilka förändringar skulle behöva göras 
omräknat till intag av livsmedel om vi ville konkretisera den skillnad som 
fanns mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen och samtidigt få 
samma skillnader i intag av mättat fett, enkelomättat fett och fleromättat fett 
som i studien? Jo, man skulle kunna ta bort ett litet glas standardmjölk, en 
matsked mellangrädde och två teskedar med rapsolja i sin dagliga kost (se 
Tabell 4.4 ). Därmed inte sagt att det var den förändring kvinnorna gjorde, 
men kunde ha gjort. Bara en enda text hade med uppgifter om hur mycket 
frukt och grönsaker som kvinnorna faktiskt ätit: åt frukt eller grönsaker 
nästan fem gånger om dagen jämfört med 3,6 gånger om dagen tidigare 
(DN108). Här sattes också den mängden i relation till svenska förhållanden: 
Enligt Alicja Wolk åt amerikanskorna mer frukt och grönsaker redan i 
starten av studien jämfört med vad en svensk äter, vilket kan förklara att en 
ökning inte hade någon effekt. Läsarna gavs här möjlighet att själva dra egna 
slutsatser. Enligt Riksmaten 1998 åt svenska kvinnor i motsvarande ålder som 
WHI-kvinnorna 4 portioner per dag (405 gram), medan kvinnor 25-34 åt 3 
portioner per dag och män ännu mindre. Det kunde också fått framgå att båda 
grupperna av WHI-kvinnor åt två portioner fisk i veckan, vilket är fyra gånger 
så mycket som svenskorna i samma åldersgrupp, som i sin tur åt mer än de 
yngre svenska kvinnorna.  
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Kvinnorna på den fettsnåla kosten hade rapporterat lägre fettintag. Avsikten 
var att de skulle kompensera energibortfallet med mer spannmålsprodukter, 
frukt och grönsaker, men det skedde inte fullt ut. Interventionsgruppen kom 
upp i 4,9 portioner frukt och grönsaker mot kontrollgruppens 3,8 portioner. 
En skillnad som kan motsvaras av en klementin om dagen. 

Spannmålsprodukterna kunde inte heller kompensera minskningen av 
fettintaget. Inte någon text innehöll information om mängder av 
spannmålsprodukter. Kvinnorna nådde inte målet om 6 spannmålsportioner 
om dagen. De ökade inte spannmålsintaget när de kom in i studien, tvärtom, 
Både interventionsgruppen och kontrollgruppen angav i genomsnitt färre 
portioner vid sexårsuppföljningen än innan. Kontrollgruppen hade minskat 
med en hel portion. Interventionsgruppen åt 4,3 portioner att jämföra med 
kontrollgruppens 3,8 portioner. En skillnad som kan motsvara en halv skiva 
vitt franskbröd om dagen. När nu läsare av artiklar om studien gavs intrycket 
av att kvinnorna bytt fett mot kolhydrater från bröd, gryn och flingor, så borde 
de fått veta hur stor skillnaden blev.  

Skillnaden i kolhydratintag mellan de två grupperna blev med tiden 15 gram 
per dag. Spannmål, frukt eller grönsaker ersatte inte hela minskningen i 
fettintag i interventionsgruppen. Kvinnorna rapporterade helt enkelt mindre 
fett utan att ersätta med något annat, vilket också resulterade i ett totalt sett 
lägre energiintag än i kontrollgruppen (1432 kcal respektive 1546). En halv 
skiva vitt bröd, en klementin och 1 dl lättsockrad måltidsdryck kan tänkas 
motsvara de 15 gram kolhydrater som blev skillnaden (se Tabell 4.4.). De kan 
inte ha ätit mer fiberrika livsmedel eftersom skillnaden i kostfiberintag bara 
blev 2,5 g/dag mer i interventionsgruppen, vilket motsvaras av mitt exempel. 
Som budskapet presenterades i svensk media fick publiken lätt intrycket att 
det är meningslöst att äta spannmål och frukt och grönt i enlighet med de 
svenska rekommendationerna. Genom att konkretisera skillnaderna kunde 
publiken getts möjligheten att dra egna slutsatser.  

I de svenska nyhetstexterna förekom en provkarta på olika beskrivningar av 
kostintagen. Vad är det som gör att medier valde så olika? Frågan är om de 
alls väljer i egentlig mening. Att medierapporteringen i stort sett saknade fakta 
om vad deltagarna åt speglade det faktum att uppgifterna inte fanns i 
pressmeddelandena.  
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Tabell 4.4. Skillnaden i näringsintag vid sexårsuppföljningen mellan 
kostinterventionsgruppen och kontrollgruppen i jämförelse med hur 
näringsintaget skulle förändras i ett exempel.  

Energi och 
näring per dag 

Skillnad efter 6 år 
mellan kostinterven-
tionsgruppen och 
kontrollgruppen,  
medelintag 

Effekten om 1,5 dl standardmjölk (3 % 
fett), 1 msk mellangrädde (27 % fett) 
och 2 tsk rapsolja tas bort ur kosten 
och ersättas av en clementin på 75 g, 
½ skiva vitt bröd Jättefranska (5 % 
kostfiber) på 20 g och 1 dl 
måltidsdryck äpple, lingon. * 

Energi, kcal -114 -104 

Fett, g -17,7 -17,6 

Mättat fett, g -6,2 -6,3 

Enkelomättat 
fett, g 

-7,2 -7,5 

Fleromättat, g -3,2 -3,0 

Transfetter, g -1,3 Saknas data 

Kolhydrater, g 15,1 15,2 

Protein, g -3,7 -3,6 

Kostfiber, g 2,5 2,4 

* Näringsvärdena är hämtade ur Livsmedelsverkets databas. 

Hur effekten av interventionen beskrevs i brödtexten 
I alla nyhetstexter stod att studien handlat om effekten på bröstcancer, 
hjärtkärlsjukdom, tarmcancer, tjocktarmscancer eller grovtarmscancer. Det 
blev ingen signifikant skillnad mellan de två grupperna kvinnor, så något 
annat kunde inte rimligen rapporteras. Medierapporteringen följde 
pressmeddelandena som hade angett att effekten varit liten eller ingen alls och 
eller att risken inte minskade. Detta är korrekt i så motto att frågeställningen 
i studien handlade om att en kost med 20 energiprocent fett kunde minska 
risken. Frågeställningen var aldrig vilken effekt en fet kost kunde ha.  

En av TT-texterna (TT1) byggde på ett pressmeddelande där de specificerade 
delfynd i studien:  

Kvinnorna som i åtta år ätit nyttigare mat sänkte halten av hormonet 
östriol, en typ av östrogen som ökar risken för bröstcancer. De rapporterade 
också färre egenfynd av grovtarmspolyper – ett förstadium till cancer i 
tarmen (SDS108, AB108).  
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Även den andra TT artikeln (TT2) specificerade lite mer:  

Visserligen noterades en nio-procentig minskning av antalet fall av 
bröstcancer bland kvinnorna som ändrat diet, men den differensen är inte 
statistiskt signifikant (SDS209,HD209, HN109).  

Istället för att skriva ingen effekt så uttrycktes resultaten modifierat gör inga 
stora hälsovinster och ingen skillnad i risk (GP08). Det är möjligt att 
journalisten noterat att de kvinnor som minskade fettintaget från höga intag 
också minskade sin risk för bröstcancer med 22 %, men valde att förenkla sin 
text genom att istället sammanfatta effekterna. I en annan text stod det: finns 
nästan inga skillnader vad gäller cancer och hjärt- och kärlsjukdomar 
(ÖP09).  

Andra tog i ordentligt: ingen som helst effekt av äta mindre fett på två 
vanliga cancersjukdomar och mest förvånande inte heller på hjärt-
kärlsjukdomar som åderförkalkning, hjärtinfarkt och slaganfall. [...] den 
hälsosammare kosten inte gav några som helst hälsovinster. Det framkom 
inga skillnader i riskerna (SvD108).  

De upprepade orden ingen som helst var en väl tilltagen överdrift, sett i ljuset 
av att p-värdet 0,07 varit nära 0,05 för bröstcancer.  

Förvåningen står journalisten för och inte forskarna bakom studien. 
Interventionskosten avsåg minska risken för cancer, inte hjärtkärlssjukdom. 
Insjuknandet i hjärtkärlsjukdomar blev bara 2/3 av insjuknandet bland 
kvinnorna i övrigt i USA. Det kan ha berott på att även kontrollgruppen hade 
rätt bra kostvanor, som t.ex. att de åt förhållandevis rikligt av både fisk och 
nötter.  

Även riskfaktorer för hjärtkärlsjukdomar specificerades av TT1: De har 
samma nivåer av så kallade goda kolesteroler, triglycerider, blodsocker och 
insulin. Kvinnorna som åt hälsosammare minskade dock de dåliga 
kolesterolerna (Ex108, SDS108). Att triglycerider, blodsocker och insulin 
inte skiljde sig åt är ett tecken på att kosterna troligen inte skiljde sig 
nämnvärt åt i praktiken.  

Inte i någon artikeltext förekom insjuknandesiffror. Däremot hade en text en 
faktaavdelning med denna information (SvD108).  

Inte i någon av texterna fick publiken veta att studien analyserats med 
intention to treat-metoden (se Kapitel 1 om metoden). Att den metoden 
använts framgick inte heller av pressmeddelandena. Kunskapen om detta 
påverkar hur man ska resonera kring hälsoeffekter av påbjudna 
kostförändringar hos huvudsakligen friska individer. Med intention to treat 
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metoden i WHI kan slutsatsen dras att kostintervention till stora grupper av 
äldre kvinnor med etablerade kostvanor kanske inte är meningsfullt att 
genomföra. I WHI-rapporterna fick man inte veta vilken effekt en minskning 
från höga fettintag (40 energiprocent fett) till en fettfattig kost (20 
energiprocent fett) med mer frukt, grönsaker och spannmål skulle kunna ha 
om man verkligen följer den kosten. Vidare gav studien heller inte information 
om hälsoeffekten av den fettfattiga kosten om den ätits under lika lång tid i 
livet som kontrollgruppen ätit sin kost. Den frågeställningen menar forskare i 
stora amerikanska och europeiska observationsstudier att deras studier kan 
ge bättre svar på.  

Begränsningar i WHI-studien - Vad publiken borde fått 
veta 
Alla studier har sina styrkor och sina begränsningar. För att publiken ska 
kunna dra egna slutsatser behöver de få veta vilka begränsningar studien var 
behäftad med. En form av källkritik kan man säga.  

WHI-forskarna själva föreslår flera förklaringar till varför de inte nådde målet 
om minskat insjuknande. Det gällde 1) otillräcklig uppföljningstid, 2) 
otillräcklig minskning av fettintaget i interventionsgruppen, 3) lägre än väntat 
fettintag i kontrollgruppen och 4) att man enbart fokuserat på att minska 
fettintaget, inte på att minska intaget av mättade fetter eller transfetter.  

Otillräcklig uppföljningstid 
En uppföljningstid på i genomsnitt 8,1 års kan vara för kort, särskilt när man 
betänker att medelåldern var drygt 62 år vid starten och att både cancer och 
hjärtkärlsjukdom tar många år på sig att utvecklas. Det innebär också att 
kosten under de första 60 levnadsåren inte helt orimligt kan ha haft stor 
betydelse för denna grupp. Detta har tagits upp i tre av texterna. Det fanns 
med som citat från antingen forskningsrapportens forskare i 
pressmeddelande (SDS108, Ex 108, SR08), eller från forskare i Sverige som 
kommenterat studien (GP 08).  

Otillräcklig minskning av fettintaget i interventionsgruppen och 
lägre än väntat fettintag i kontrollgruppen 
Forskargruppen planerade för 20 energiprocent fett i interventionsgruppen 
och beräknade statiskt power för en differens på 11 energiprocent mellan 
grupperna, men nådde bara 8 energiprocents skillnad vid sex-
årsuppföljningen. Eftersom så lågt energiintag rapporterades innebär det en 
skillnad på i genomsnitt 18 g fett per dag. Att båda grupperna har minskat 
fettintaget i gram jämfört med matvanorna före studien startade diskuteras 
inte någonstans, eftersom det hela tiden är energiprocentsiffror som anges. 



MAT OCH MEDIA  

68 

Ingen svensk medierapportering har poängterat möjligheten att det uteblivna 
resultatet kunde bero på att deltagarna inte hade tillräckligt lågt fettintag eller 
tillräckligt stor skillnad i fettintag.  

Att slutsatsen överhuvudtaget kan dras att interventionskosten inte minskat 
riskerna beror på att man fått statistiskt signifikanta skillnader i livsmedels- 
och näringsintaget. Det är relativt lätt att få när man har så många som tiotu-
sentals deltagare, men det betyder inte att skillnaderna är tillräckligt stora för 
att ha någon hälsomässig betydelse. Fettenergiprocenten har varit central, 
men då ska man betänka att även om medelintaget varit 29 energiprocent i 
interventiongruppen så betyder det inte att det inte funnits åtskilliga som ätit 
betydligt mer fett, såväl som mindre fett. Baserat på spridningen i intag mel-
lan deltagarna har många i interventionsgruppen rapporterat lika höga fettin-
tag som de i kontrollgruppen och viseversa så har många i kontrollgruppen 
rapporterat lika låga fettintag som i interventionsgruppen. 

Problemet med att deltagarna haft svårt att följa interventionskosten antyds i 
bara en av texterna: … väldigt intressant när man går in och tittar närmare 
på kvinnor som följt rekommendationerna respektive inte följt dem och då 
kan vi se om det finns några skillnader. Å Bruce (SVT208).  

Det här uttalandet har förmodligen sin grund i originalartiklarnas resultat att 
de kvinnor som bäst följde kostråden och ändrade från högt fettintag till lågt 
minskade sin risk med 22 %. Men när läsaren inte fick kännedom om detta är 
det möjligt att läsaren inte riktigt förstår innebörden i Bruces kommentar.  

Sedan har vi också ett exempel på där man inte alls har förstått att detta är en 
problematik, utan istället trott att interventionsgruppen varit exemplarisk vad 
gäller kosten. Lågfettgruppen var duktig (SvD108), medan det i 
forskningsrapporten framgick att endast 14 % av deltagarna nådde målet om 
20 energiprocent fett i kosten. I den meningen att målet aldrig nåddes kan 
man säga att interventionen misslyckades. Även en annan text framhöll 
studien som framgångsrik: olika sätt att minska fetthalterna och äta mer 
grönsaker och frukt, vilket de också lyckades bra med (ÖP109).  

Inte i någon text uttrycktes explicit vare sig att skillnaden var för liten eller att 
målet med kostinterventionen långt ifrån nåtts. 

Enbart försökt minska totala fettintaget 
Andra begränsningar i studien, som tagits upp i pressmeddelanden, är att 
forskarna enbart fokuserat på att minska fettintaget, inte på att minska intaget 
av mättade fetter eller transfetter, samtidigt som effekten blev lägre intag av 
både enkel- och fleromättade fetter. Om de gjort det hade kanske resultaten 
blivit annorlunda. Nu blev intagen av både mättat och fleromättat fett lägre i 
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interventionsgruppen än kontrollgruppen. Detta är något som tas upp i alla 
texter, utom i en (SvD108), oftast i form av citat från intervjuad expert: – Det 
räcker inte längre att säga att minska total fettintag. Vi borde prata mer om 
kvalitativa aspekter när det gäller fett, säger Alicja Wolk, professor i 
näringsepidemiologi, KI (SVT 08). Wolk kommenterar i fler medier: 
Totalmängden fett är inte så viktig utan det handlar om att äta mer 
fleromättat och enkelomättat fett som skyddar mot hjärt-kärlsjukdom och 
mindre av mättat fett och transfett, säger hon. (DN108)) – I dag vet vi att 
fettets kvalitet har betydelse för hälsan, inte bara mängden fett i kosten. De 
har fiskat med för grovmaskigt nät i den här studien. Det är lätt att få 
intrycket att fettet inte spelar någon roll, men det vet vi att det gör (GP08).   

Det förekom också hämtat från pressmeddelanden där WHI-forskare citeras 
när de ger råd till publiken: Hellre än att försöka äta magert bör kvinnorna 
koncentrera sig på att minska intaget av mättade fetter och enkelomättade 
fetter (SDS108, Ex108 TT1). 

Rubriken på en nyhetsartikel, Fettsnålt påverkar inte sjukdomar. Ökad 
mängd goda fetter minskar däremot risken för cancer och hjärtkärlsjukdom 
(DN108), har troligen påverkat tolkningen av WHI-studien i senare led när 
andra skrivit vidare utifrån vad som stod i DN. Det gällde främst i 
debattartiklar, men också i en nyhetsartikel med lokal anknytning på 
uppföljningen, t.ex. Slutsatserna är inte att det är meningslöst att äta frukt 
och grönsaker, men att det avgörande är vilka sorters fetter man äter - att 
fleromättat och omega 3 är betydligt bättre än mättade fetter (ÖP109).  

Det som egentligen varit en förklaring till uteblivna hälsoeffekter eller en brist 
i studiens uppläggning, särskilt för hjärtkärlsjukdom, blev i dessa medier 
istället vad studien hade undersökt.  

Underrapportering undanhölls 
Vad som däremot inte diskuterats alls i svensk massmedia, och inte heller i 
pressmeddelanden i anslutning till studien, är betydelsen av underrapporte-
ring. Medan det är förståeligt att pressmeddelandena som ska fungera som 
informativa aptitretare inte gett utrymme åt saken är förväntningarna på 
massmedierna som ska tolka och förklara för sin publik desto större. Kan 
kvinnor med en genomsnittlig vikt på 76-77 kg, en längd på i snitt 163 cm 
verkligen klara sig på i medeltal 1432 kcal i interventionsgruppen och 1546 
kcal i kontrollgruppen? I medietexterna finns inget nämnt om de orimligt låga 
intagen.  

Genom att på ett schablonmässigt sätt räkna ut basalomsättningen ifrån längd 
och vikt och multiplicera med en faktor som står för den fysiska aktiviteten 
kan kvinnornas energibehov beräknas. Jag har då valt den lägsta graden av 
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fysisk aktivitet i arbete och fritid, stillasittande, 1,5. Då blev energibehovet för 
kvinnorna 1950 kcal/dag. Det motsvarar en underrapportering på 32 % i 
interventionsgruppen och 27 % i kontrollgruppen. Två år senare bekräftas 
också detta i en biomarkörstudie med dubbelmärkt vatten, som är den idag 
säkraste metoden att mäta energiutgifter på [11]. Proteinintaget har också 
felrapporterats. Dessutom vet man att underrapporteringens omfattning 
varierar mellan olika individer. Väkänt är att underrapporteringen är större 
hos kvinnor med fetma, och det var 38 % kvinnor med fetma (BMI>30) i WHI. 

Problemet med tolkningen av studiens resultat är att man inte vet om 
deltagarna underrapporterat fett eller kolhydrater eller både och, eller i vilka 
proportioner. Det kan ha varit så att kvinnorna i interventionsgruppen i 
verkligheten ätit rätt lika som kontrollgruppen, och därmed kan heller inte 
skillnader i insjuknanden förväntas uppstå. Ändå nämns ingenting av detta i 
svensk massmedia.   

Pressmeddelanden och nyhetsmedia som källor 
Tidigare har jag jämfört pressmeddelandena som gavs ut med anledning av 
WHI-rapporterna med de tre vetenskapliga originalartiklarna. Nästa steg blir 
att undersöka var de svenska massmedierna hämtat sin information – ifrån 
pressmeddelanden och/eller originalartiklarna.  

De viktigaste källorna för svenska massmedier verkar vara de officiella 
pressmeddelandena ifrån NIH och JAMA, men också de ifrån Fred 
Hutchinson Cancer research center och rpxgnews/newswise förekom. Jag ger 
två exempel på hur jag härlett källor.  

I en text intervjuas Mara Vitolins (GP108). Hon är en av forskarna i studien. 
Citatet ifrån henne överensstämmer med pressmeddelande ifrån Wake Forest 
University Baptist Medical Center, som funnits på både Newswise Media och 
Rpxgnews.  

I en faktainformation i samband med en medietext har siffran för bröstcancer 
i låg-fettgruppen angetts som 3,35 % per år, när det borde stått 0,42 % istället 
(SvD 108 faktaruta). Felet har indirekt orsakats av att man i JAMAs 
pressmeddelande hade satt ut att 3,35 % av kvinnorna fick bröstcancer under 
de åtta åren. Det kan också ses som ett exempel på hur lätt det kan bli fel om 
man inte hämtar uppgifterna direkt ifrån originalrapporterna.  

De svenska publikationerna verkar ha hållit sig till informationen i utgivna 
pressmeddelanden. Fanns inte informationen i pressmeddelandet så 
återfanns det heller inte i medietexterna. I den mån journalisten avvikit ifrån 
pressmeddelanden har information tagits bort och budskapet ytterligare 
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förenklats. Den information som enbart fanns i originalartiklarna, men 
saknades i pressmeddelanden, återfanns aldrig i medietexterna. Det är ofta i 
originalartiklarna man hittar beskrivningar av begränsningarna med 
studierna eller annan information om kosterna som har stor betydelse för 
vilka slutsatser som kan dras. För en kritisk granskning behöver man förstås 
läsa själva grundkällan. I varje led som informationen hanteras förändras den.  

Det finns förstås inget som hindrar att en journalist använder sig av flera olika 
pressmeddelanden. Det går inte säkerställa vilket material som respektive 
svensk medietext bygger på. Men när jag läst de vetenskapliga 
originalartiklarna kunde jag inte låta bli att fråga mig hur det kunde bli som 
det blev i svensk media. Och svaren kunde finnas i pressmeddelandena.  

Jag förundrade mig i inledningen till den här boken över hur budskapen i Lilla 
VKs artikel Fet mat gör oss inte sjukare kunde ha blivit som de blev. Nu för-
står jag varför man blandat in vådan av att röka och vikten av motion. Det kan 
komma ifrån ledarkommentaren i JAMAs pressmeddelande till hjärtkärl-
studien, men ännu troligare ifrån det Chicagobaserade pressmeddelande som 
också utgjort underlag till den TT-text som sedan publicerats av både 
Expressen och Sydsvenska Dagbladet.  

Fenomenet att ta upp kostens fettkvalitet istället för betydelsen av andelen fett 
i kosten – som studien undersökte – har också sin förklaring i pressmeddelan-
den. Där är det vanligt att man avslutar med att ge råd, och då blev råden inte 
att minska på energiprocenten fett totalt sett, utan att minska på just mättat 
fett och transfetter. Det här motiveras i vissa pressmeddelanden av att studien 
planlades 1992, och i USA hade man då föreställningen att det viktigaste för 
cancerförebyggande var att minska på totala andelen fett i kosten.  

Hur kritisk kan man vara till medias representation av WHI rapporterna? Hur 
mycket är journalisternas ansvar? Om vi ser till faktainformation om själva 
WHI-studien och dess resultat - har de egentligen inte bara skrivit det som 
förekommit i pressmeddelandena? I så fall blir innehållet i pressmeddelandet 
mer eller mindre avgörande för mediernas framställning.  

Skälet till att jag delat materialet mellan morgonpubliceringarna 8 februari 
och de övriga nyhetstexterna ligger i att senare publiceringar ibland använt 
sig av morgonmedias information i sina texter. Ibland hänvisas direkt till 
källan Det visar världens hittills största undersökning i ämnet, skriver 
Svenska Dagbladet (AB108), och innehållet följer också källan. I ena SVT 
inslaget säger Alicja Wolk, professor i näringsepidemiologi, till Dagens 
Nyheter (SVT påannonseringstext). Ibland märks det genom att de hämtat 
något som uppenbarligen är felaktigt, som när SVT i sin andra text på nätet 
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använder ordet fettfri i rubriken, som SvD haft som rubrik samma morgon 
(SVT208).   

Att media hänvisar till att de hämtat sin forskningsinformation från SvD eller 
DN är ingenting ovanligt. De har vetenskapsredaktioner. Men det innebär 
också att dessa tidningar får en betydande påverkan även på vad publiken får 
ta del av via andra medier. Tydligast är dock kopplingen till efterföljande 
debatt-/krönike-/ledarmaterial. 

Debatt/krönike/ledarartiklarna 

10 debatt-/krönike-/ledarartiklar där olika personers åsikter fördes fram 
publicerades mellan den 8 och den 12 februari 2006. En av dessa krönikor 
ingår också i nyhetstextanalysen, men då avseende faktabeskrivningarna 
(SvD108).  

Vilka såg sig manade med anledning av WHI-rapporterna? Två röster var 
vetenskapsjournalister (DN208, SvD 108, 209, 309, 612), två debattartiklar 
av ledartyp (HD209, SDS309) och ett bemötande av en dietist (HD311). På 
Aftonbladets debattsida skrev en förespråkare för lågkolhydratkost vid 
viktnedgång (AB210), (senare benämnt LCHF). I Borås Tidning togs medias 
budskap med anledning av WHI rapporterna upp i en lördagsmotionskrönika 
(BT211).  

Rubrikerna  
Krönikorna i DN och SvD slog an tonen genom att redan morgonen den 8 
februari fokusera på Livsmedelsverket. En krönika med texten 
Livsmedelsverket har missat vilken typ av fett vi ska äta (DN208) och i den 
andra med underrubriken Ny studie ifrågasätter myndigheternas 
rekommendationer (SvD108).  

I mer än hälften av rubrikerna förekom ordet fett i någon form (HD209, 
HD311, SvD108, SvD309,SvD410, SvD612). I en rubrik med ordet fettätare 
sattes det i kombination med inte riskerar cancer och hjärtinfarkt. I de övriga 
var det inte specificerat vilka sjukdomar det gällde. Innehållsligt handlade 
rubrikerna oftast direkt eller indirekt om fettkvalitet, som t.ex. debattartikeln 
Vi luras äta fel fett (AB210). I de övriga rubrikerna måste man läsa brödtexten 
för att få veta att det handlade om fettets koppling till hälsa (SvD209,SDS309, 
BT111).  
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Tonläget i argumentationen  
I samband med WHI-rapporterna har vetenskapsjournalister också tagit 
tillfället i akt för att skriva opinionsbildande texter och på så sätt delta som en 
aktör i en vetenskaplig debatt. Det handlade dock inte om en kritisk 
granskning av WHI-rapporterna, utom om kritik av Livsmedelsverket, som 
utmynnade i att verket hade felaktiga råd i sitt informationsmaterial. Tonläget 
är ett annat än i de renodlade nyhetsartiklarna.  

Exempel på ordval: en veritabel folkhälsobomb exploderar, svårsmält 
budskap, Propagandan, lågfettkost utgör en bastion (SvD108). Och 
fortsätter i SvD209 omhuldade dogmen, fettets farlighet för hjärtsjukdomar 
var en myt., domen över fettparadigmet inte nådig, de gamla etablerade 
experterna vägrar lyssna, kampen mot fettet i sig bidragit till 
fetmaepidemin, industrin vräker i socker i de fettsnåla produkterna, vända 
Atlantångaren. 

I andra texter förekom: Livsmedelsverket ligger hopplöst efter. Verket 
predikar… och … den gamla dogmen "ät mindre fett" (DN208) och Verkets 
mantra (HD209) (avsåg rådet minska på fettet). 

Noteras kan att den typen av ordvalörer inte förekom i övriga debattörers 
texter.  

Vinklade nyheter som källor 
I DN:s och SvD:s krönikor har källorna till informationen om WHI 
rapporterna varit det egna mediets nyhetsartikel (DN108) men också 
integrerat i själva nyhetstexten (SvD108). De övriga medierna verkade ha valt 
att använda sig av sekundärkällor. Det framgår dels av direkta hänvisningar 
typ Detta har man enligt DN nu rett ut … [...]I SvD:s artikel om resultatet … 
(AB210) eller i form av indirekta hänvisningar som Fett är bra för hjärtat! … 
var exempel på braskande rubriker i kvällstidningarna i veckan apropå 
resultatet av en stor undersökning i ämnet (BT111). Ibland hänvisades inte 
alls, men flera textbitar var mer eller mindre direkt hämtade från DN:s 
nyhetsartikel och krönika. I en text fanns två exempel (SDS209): Ett är att 
Livsmedelsverket inte skulle haft rätt kostråd om fettkvalitet i sina 
rekommendationer, vilket inte var med verkligheten överensstämmande och 
kontrollerbart (källan var DN108). I det andra exemplet handlade 
beskrivningen om Harvard professorn Willetts matpyramid (källan var 
DN208). Båda texterna innehöll samma urval och ordval. Om potatis stod det 
att den rekommenderas varmt av Livsmedelsverket och att den placerats 
bland godis och läsk i Willetts matpyramid. I matpyramidens topp har Willett 
också placerat smör och kött, vilket utelämnats i bägge tidningsartiklarna.  
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I den mån skribenterna alls tog upp vad kostinterventionen gått ut på blev det 
inte sällan en sammanblandning mellan vad kommenterande experter ansåg 
spelade roll för hälsan och vad som undersöktes i studien.  

Det viktiga - enligt den nya studien och en rad tunga internationella studier 
från senare tid - är att undvika transfetter, hålla nere på de mättade fetterna 
men ha tillräckligt hög konsumtion av omättade fetter (DN208).  

Detta var inte vad man undersökt i WHI-studien och detta var inte resultatet. 
Precis samma felaktiga beskrivning förekommer i två efterföljande 
debattartiklar: 

Viktigare än totalintaget av fett var vilken sorts fett kvinnorna åt. Fler- och 
enkelomättade fettsyror minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och 
cancer (SDS 309).   

Alltså: hellre än att enbart försöka äta det som synes magert, bör man 
koncentrera sig på att minska intaget av mättade fetter och enkelomättade 
fetter. Allt detta framgår av en av världens mest omfattande studier om hur 
näringsintaget påverkar kvinnors hälsa (HD209) 

Den nyhetsartikel från TT som publicerats i både HD och SDS dagen innan 
hade däremot inte satt några spår i tidningarnas egna debattartiklar. I TTs 
text stod det tydligt: Det bör dock påpekas att man inte separerade olika 
typer av fetter när studien inleddes. Kvinnorna ombads bara att dra ner på 
den totala fettkonsumtionen (HD108, SDS108). Genom ordvalet bör dock 
påpekas gavs läsaren möjligheten att verkligen förstå vad man gjort i studien.  

Att felaktigheterna fortplantar sig kan bero på att skribenterna inte utgått 
ifrån originalkällorna eller pressmeddelanden, utan vad som förekommit i 
tidigare kröniketexter. Problemet är inte råden i sig, utan att de framställs som 
resultat av WHI-studien.  

Det är rimligt och bra att efterföljande debatt handlar om vilka slutsatser som 
kan dras av en studie och vilka konsekvenserna kan bli. Det hade dock varit 
värdefullt om debatten tagit sin utgångspunkt i resultaten i de vetenskapliga 
rapporterna snarare än hur Stockholmstidningarna valt att vinkla sin 
rapportering.  

I de slutsatser som dras i nyhetsartiklarna tar man in expertkommentarer och 
sammanställer ett budskap som i stort sett är att mängden fett spelar ingen 
roll, men att man ska minska på mättat fett och transfett och hellre välja 
omättat och fleromättat. I debattartiklarna blir dessa slutsatser sedan ibland 
till vad själva WHI-forskningen kommit fram till. Hur som helst utgör 
budskapet om fettkvalitet det som dominerar mediernas kostbudskap. Det är 
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ganska intressant att se hur en studie vars resultat visat att en skillnad i 
fettintag inte minskade riskerna för insjuknande tas till intäkt för vilka fettval 
vi ska göra. Vad beror det på? Här kommer de intervjuade experterna in? 
Deras roll är dels att kommentera själva studieresultaten men lika mycket att 
sätta studiens resultat i ett sammanhang, vilket leder till olika former av 
kostråd.  

Intervjuade experter ger sina åsikter 

Som sändare av ett mediebudskap räknar vi förstås i första hand journalisten 
som skriver texten. Själva tankeinnehållet i budskapet som journalisten 
förmedlar kan ha ytterligare en sändare i form av intervjuade experter. 

Olika journalister har olika forskarkontakter. Är det expertens åsikter som 
kommer att prägla vinklingen av artikeln eller är det journalisten som väljer 
både vinkeln och forskare som kan backa upp den vinkeln? Det kanske inte 
alltid är ett medvetet val, utan man följer en aktuell trend av åsikter.  

Vi ska också ha i åtanke att den intervjuade experten inte vet hur journalisten 
kommer att vinkla artikeln. Det är dock brukligt att få läsa artikeln i förväg för 
att korrigera eventuella felaktigheter. Däremot har den intervjuade inget 
inflytande vare sig över rubriksättning eller över illustrationer till budskapet. 
Inte heller inflytande över vad journalisten väljer att inte skriva om som 
kommit upp under intervjun, 

En del experter kan få komma till tals för att uppnå målet om allsidighet, 
medan andra ingår för att göra innehållet mer polariserat och därmed mer 
intresseväckande. 

Forskningsledare har en tendens att betrakta de egna forskningsresultaten 
som närmast sanningen, vilket gör att när likartade resultat dyker upp så får 
de ett godkännande, medan avvikande resultat betraktas mer kritiskt. Det kan 
väl sägas vara ganska mänskligt. Man får också räkna med att forskares 
kommentarer kan missförstås eller att citatet läggs i ett sammanhang som 
kanske inte riktigt varit avsikten när forskaren yttrade det. Det kan inte 
avgöras utan intervju med forskaren. Det som faktiskt kan undersökas är hur 
intervjuade forskares kommentarer överensstämmer med deras egna 
forskningsresultat vid den aktuella tidpunkten.  

De forskare som intervjuades eller hänvisades till i samband med WHI-
rapporteringen i svenska medier var alla experter på sina områden och ledde 
stora forskningsprojekt. Dessa projekt var till skillnad från WHI:s 
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intervention en helt annan sorts studier - observationsstudier. Där erbjuds 
deltagarna ingå vid en viss tidpunkt, ofta yngre eller äldre medelålders, då de 
får göra en kostregistrering, oftast ett livsmedelsfrekvensformulär. Blodprov, 
uppgifter om längd, vikt m.m. samlas också in. Efter ett antal år följs de upp. 
Hur har det gått med insjuknande i cancer, hjärtkärlsjukdomar eller vad nu 
forskarna är intresserade av att mäta. Till skillnad från en kostintervention 
kan sedan forskarna analysera vilka samband som kan finnas mellan intaget 
av olika näringsämnen eller livsmedel och insjuknandet i en specifik sjukdom. 
Det svåra är att i analyserna eliminera (justera för) alla andra faktorer som 
också skulle kunna påverka just den kostfaktor man vill undersöka effekten 
av. Sambandet kan vara orsak och verkan, men det behöver inte vara det, och 
metoden kan inte bevisa det.  

Malmö kost och cancer (MDC)  
Forskare från Malmö kost och cancer ger kommentarer i media i anslutning 
till WHI-rapporterna. MDC - Malmö Diet and Cancer är en stor pågående 
prospektiv kohortstudie med Malmöbor. I MDC studeras inte bara relationen 
mellan kost och cancer, utan även andra sjukdomar, som hjärt-kärlsjukdomar 
[12]. Det förs också register över alla dödsfall. Mellan 1991 och 1996 
rekryterades 17 000 kvinnor (födda 1923-1950) och 11 000 män (födda 1926-
1945). Kostintaget undersöktes med en kosthistorisk intervjumetod. Professor 
Göran Berglund var vid tidpunkten chef över Malmö Kost och Cancer-
projektet och medförfattare på de vetenskapliga artiklarna. Forskarna Peter 
M Nilsson och Margret Leosdottir var tillsammans med Berglund författare 
till en studie gällande fettintag och dödlighet i cancer och hjärtkärlsjukdom.  

Där Göran Berglund citeras är det inte för att förklara något i studien, än 
mindre någon kritisk granskning av densamma. Istället backar han upp temat 
i artikeltexten som går ut på att kostrekommendationerna kan behöva göras 
om nu när WHI-studien inte visade på minskad risk med interventionskosten. 

 – Det här måste resultera i en öppen och ärlig diskussion från alla 
ansvariga, säger däremot hjärtprofessor Göran Berglund i Malmö. Risken 
är annars stor att vi får en förödande svekdebatt där människor känner sig 
bedragna (SvD108).  

Detta citat återkom sedan i andra texter (AB108, AB210). I ena texten följde 
det på texten: Studien gjorde dock ingen skillnad mellan olika fetter (AB108), 
vilket öppnade för en diskussion kring fettkvalitet. I en debattartikel (AB210) 
följdes citatet av att debattören sades sig vara ett exempel på en som kände sig 
bedragen av de officiella kostråden. Berglund gavs ett större utrymme i en 
nätartikel dagen därpå (SvD309). Den artikeln fick rubriken fett inte farligt 
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enligt svensk studie. Där sades om resultaten i WHI-projektet att det inte 
kunde ses någon som helst god hälsoeffekt på vare sig bröst- eller tarmcancer 
och inte heller på hjärt-kärlsjukdomar av att äta mindre fett. Berglund 
kommenterade då: – Vi har inte heller kunnat se några goda hälsoeffekter 
av att äta mindre fett, inte ens mindre animaliskt fett (SvD309).   

Men i MDC visade forskningen redan 2004 att det fanns ett samband mellan 
högt fettintag och ökad risk för bröstcancer hos kvinnor efter menopausen 
[13]. De kvinnor som hade signifikant lägre risk låg i gruppen 30 
energiprocent fett, dvs. ungefär som WHI-kvinnornas intag vid 
sexårsuppföljningen i interventionen. Å andra sidan hade kvinnorna med 
högre risk en väsentligt högre högre fettandel i kosten än kontrollgruppen i 
WHI. I en annan MDC-rapport, också 2004, visades att kombinationen av 
fiberrik och fettsnål kost var förenad med den lägsta bröstcancerrisken [14].  

I samma text fick Margret Leosdottir kommentera MDC:s studier gällande 
dödligheten i cancer och hjärtkärlsjukdomar. Men i artikeln nämndes inte 
cancer utan och istället stod det bara om dödligheten i hjärtkärlsjukdomar.  

… De som äter ”för mycket ” fett har inte större risk att dö i förtid. Hon menar 
att en förklaring kan vara att personer som äter mer fett lever ett aktivt och 
rörligt liv som gör att de blir hungriga och håller sig friskare (SvD309).  

Artikeln avslutas med Göran Berglund pläderar nu för nya 
rekommendationer och att allmänheten måste få ärlig information i denna 
fråga.  

I Malmöstudien som avses hade gruppen kvinnor med högst relativt fettintag 
en 46 % högre risk att dö i cancer, medan män inte hade en ökad risk [15]. 
Forskarna förklarade skillnaden med att 38 % av kvinnors cancer uppträder i 
bröst, äggstockar och livmoder. Det var alltså just kvinnor som fick en ökad 
cancerrisk med högt fettintag, en risk som inte gällde för män, precis det som 
WHI-forskarna misstänkt och velat studera med sin intervention. Det fanns 
alltså ett samband mellan högt fettintag och ökad dödlighet i cancer hos 
kvinnor i Sverige.  

Peter M Nilsson har fått kommentera WHI-rapporterna till TT, vilket medfört 
att samma kommentar publicerats i minst tre tidningar (SDS209, HD109 och 
HN109). Här står gällande WHI studien om: 

 … medelålders kvinnor som visar att fettintaget tycks sakna betydelse för 
den allmänna hälsan. — Den är välkommen och intressant. Resultaten 
stämmer överens med våra egna data, säger Peter Nilsson, docent i 
allmänmedicin vid Universitetssjukhuset Mas i Malmö. Han hänvisar till en 
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studie, ledd av forskaren Margret Leosdottir, som nyligen gjordes på 28 000 
Malmöbor. Även där drogs slutsatsen att fet mat inte är så farligt.  
— Fettintaget spelar inte den dramatiska roll som man trott i 30 års tid, 
säger Peter Nilsson.  

Nilssons kommentar i sista meningen återfanns också i Expressen (Exp209). 
Med uttryck som att fet mat inte är så farligt och spelar inte den dramatiska 
roll, var budskapet nedtonat. Studien som hänvisades till var samma studie 
som togs upp ovan där kvinnorna som åt mest fett hade 46 % ökad risk att dö 
i cancer i de kvinnliga organen bl.a. brösten. I samma TT-text gällande WHI-
resultaten kunde läsas: Visserligen noterades en nioprocentig minskning av 
antalet fall av bröstcancer bland kvinnorna som ändrat diet, men den 
differensen är inte statistiskt signifikant.  

På ett sätt var citatet av Nilsson korrekt, resultaten stämde överens med de 
egna studierna, det fanns ett samband med bröstcancer om än inte så 
dramatiskt. Men när allt detta kom efter inledningen i artikeln som visar att 
fettintaget tycks sakna betydelse för den allmänna hälsan då blir förstås 
tolkningen lätt en helt annan.  

Intaget av frukt och grönsaker påverkade inte risken för bröstcancer i MDC 
[14], medan samband med hjärtkärlsjukdom och tjocktarmscancer inte fanns 
rapporterat 2006.  

Trots att WHI-studien gällde äldre kvinnor och att frågeställningen 
bröstcancer är central i kvinnors liv, så har forskarna valt att inte kommentera 
utifrån sina egna resultat om kvinnor och bröstcancer.  

Svenska mammografikohorten (SMC) 
Professor Alicja Wolk, nutritionsepidemiolog och huvudman för Svenska 
mammografikohorten (SMC) får kommentera i ett flertal medier. SMC-
Swedish Mammography Cohort omfattar drygt 60 000 kvinnor från 
Västmanlands och Uppsala län. Kvinnorna erbjöds att komma på gratis 
mammografi (1987-1990) och fick samtidigt svara på ett frågeformulär. En 
andra frågeomgång genomfördes 1997. Styrkan med dessa studier är att man 
inkluderar och följer en hel population i stället för att välja ut en speciell 
grupp, som kanske inte representerar hela spektret av olika livsstilsfaktorer.  

Där Wolk kommenterade studierna kännetecknas texterna av att hon gavs 
tillfälle att resonera kring resultaten, men också att ge kostråd. Förklaringen 
till varför WHI-studien inte minskade riskerna och hur man ska tänka när 
man väljer fett kom huvudsakligen ifrån henne.  
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I en del av medierna framgår tydligt vad studien missat och vilka råd hon ger. 
I studien skiljer man inte mellan fett av bra kvalitet som i nötter, fisk och 
vegetabiliska oljor och dåliga fetter som mättat fett i kött eller transfetter 
som exempelvis ingår i många färdiglagade produkter. Den svenska kost-
cancerexperten professor Alicja Wolk vid Karolinska Institutet håller med. – 
I dag vet vi att fettets kvalitet har betydelse för hälsan, inte bara mängden 
fett i kosten. De har fiskat med för grovmaskigt nät i den här studien. Det är 
lätt att få intrycket att fettet inte spelar någon roll, men det vet vi att det gör 
(GP108). 

Även i andra medier fick hon ge sin syn på varför det blev som det blev: det 
går att förklara det dåliga resultatet med att kunskapen om hur man ska äta 
nyttigt har ökat sedan studien startade.- Kvinnorna i studien har minskat 
den totala mängden fett, men ökat mängden kolhydrater. Det är inte bra. 
Det handlar mer om balansen mellan mättat och omättat fett än att minska 
totalmängden fett, säger hon. [...] - Totalmängden fett är inte så viktig utan 
det handlar om att äta mer fleromättat och enkelomättat fett som skyddar 
mot hjärt-kärlsjukdom och mindre av mättat fett och transfett (DN108). 

Resultat ifrån SMC har visat att för bröstcancer och tjock- och ändtarmscancer 
gällde att forskarna inte sett någon riskökning med totalfett eller mättat fett 
(som andel av energiintaget i procent). För bröstcancer såg de ökad risk med 
fleromättat fett och minskad risk med enkelomättat fett [16]. Men citatet ovan 
gällde inte bröstcancer utan hjärtkärlsjukdomar. 2006 hade SMC inga 
motsvarande studier för hjärtkärlsjukdomar, utan råden är mer i 
överenstämmelse med de officiella kostrekommendationerna vi hade i Sverige 
och med kostråd baserade på NHS-studierna i USA. Precis som i många andra 
studier ökade risken med högre totalt fettintag i NHS, men det förklarades 
huvudsakligen med att rökare hade ett högre fettintag än andra [17]. Efter 
justering för rökning och en del andra riskfaktorer ökade varken mättat eller 
enkelomättat fett risken för hjärtkärlssjukdomar, medan däremot fleromättat 
fett faktiskt minskade risken.  

Det räcker inte längre att säga att minska totalt fettintag. Vi borde prata 
mer om kvalitativa aspekter när det gäller fett, säger Alicja Wolk, (SVT108).  

Hon kommenterade också andra delar av kostinterventionen som har 
betydelse för vilka slutsatser man kan dra av resultaten. Enligt Alicja Wolk åt 
amerikanskorna mer frukt och grönsaker redan i starten av studien jämfört 
med vad en svensk äter, vilket kan förklara att en ökning inte hade någon 
effekt (DN108). Resultat ifrån SMCs forskning har visat minskad risk för 
tjock- och ändtarmscancer med mer frukt och grönt, med tonvikt på frukt, 
men också med fullkornsprodukter [18].  
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Alicja Wolk gav råd om matval: Oliver, rapsolja, nötter, avokado och fisk är 
exempel på nyttigare fetter, medan man däremot bör begränsa intaget av 
nötkött, margarin, ost och snabbmat (SVT108). Det här var också i viss 
överensstämmelse med SMC-resultat gällande tjocktarmscancer, där man sett 
ökad risk med rött kött, men man såg även en minskad risk med feta 
mjölkprodukter. Det påminner om resultaten redan från 1990 i NHS där man 
visade på ökad risk med animaliskt fett, men inte med mjölkprodukter [19]. 
Risken med högt animaliskt fettintag ökade ytterligare om kvinnorna 
samtidigt åt mycket lite kostfiber. I Sverige åt vi mer fullkorn och fick därmed 
mer spannmålsfiber i kosten i Sverige samtidigt som vi åt mindre rött kött 
jämfört med USA.  

Råden som gavs gällde förstås inte bara bröst- och tjock- och ändtarmscancer, 
utan innefattade även hjärtkärlsjukdom. Kostråden hon gav är i huvudsak 
också i överenstämmelse med Harvardprofessorn Willetts råd. 

Nurses Health Study I och II (NHS I och II) 
Professor Walter Willett från Harvard Medical School intervjuades inte, men 
det hänvisas till honom som auktoritet, till NHS-forskningen och till de 
alternativa matpyramider och kostråd han varit med om att skapa och även 
gett ut i bokform. Hänvisningar förekom i Svenska Dagbladet, Dagens 
Nyheter och Sydsvenska Dagbladet.  

NHS I och II är två stora observationsstudier med amerikanska sjuksköter-
skor, där den första gruppen startade 1976 och den andra med yngre kvinnor 
1989, sammanlagt mer än 200 000, som följts upp med jämna mellanrum 
med avseende på insjuknade i en rad olika sjukdomar.  

Harvardstudierna och professor Willett användes för att backa upp 
påståendet att totalmängden fett som en människa får i sig är tämligen 
ointressant. Det viktiga är vilken typ av fett man äter (DN208.) I texten 
beskrivs det som att både WHI och Harvardstudierna visat betydelsen av 
fettkvaliteten. Men nu hade inte WHI visat att det viktiga var vilken typ av fett 
man äter. Däremot visade NHS-studierna det [17]. I artikeln hänvisades till 
Willetts omfattande prospektiva observationsstudier på kvinnor och män som 
arbetar inom hälsosektorn (det finns en manlig gren också). Eftersom WHI 
studierna gällde kvinnor finner jag det mest relevant här att jämföra med NHS 
I och II som gällde kvinnor. I artikeltexten gavs dessutom råden att undvika 
transfetter, hålla nere på de mättade fetterna men ha tillräckligt hög 
konsumtion av omättade fetter. Särskilt viktigt är att få en god balans 
mellan så kallade omega-3-fettsyror och omega-6-fettsyror (DN208). Hur 
stämde de överens med NHS-resultaten?  
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• Att totalfettet inte spelade någon större roll stämmer med NHS resultat, 
efter att de justerat för en mängd störfaktorer. Totalfettet är här i form av 
andelen av energiintaget som kommer ifrån fett, inte hur mycket fett som 
äts. 

• Undvika transfetter – stämde för risken för hjärtkärlsjukdomar [20] 

• Att hålla nere på de mättade fetterna – hade inget stöd i NHS för varken 
bröstcancer eller hjärtkärlsjukdom hos postmenopausala kvinnor. 
Undantaget var tjocktarmscancer. Om de mättade fetterna kom från 
animaliska källor så ökade risken [19]. Hos yngre kvinnor ökade däremot 
risken för bröstcancer med animaliskt fett, huvudsakligen ifrån rött kött 
och feta mjölkprodukter [21].   

• Att ha tillräcklig hög konsumtion av omättade fetter – de enkelomättade 
fetterna ökade en del risker (animaliska), medan fleromättade fetter 
minskade en del risker. Om betydelsen av balans mellan omega-3 och 
omega-6 fanns inga resultat i rapporterna från NHS 

Att Willett ifrågasatt fetteorierna och istället lanserat ett koncept om det goda 
fettet i vegetabiliska oljor och i fisk och det onda i animaliskt fett och 
transfetter förekom även i en annan artikel av krönikekaraktär (SvD612). Där 
stod också att nu i försvaret av lågfettstrategin är det hans teorier om det 
goda och onda fettet som dominerar, medan krönikan i övrigt är emot 
principen om minskat totalt fettintag som råd betraktat. Willett presenteras 
som en som lyssnat på Atkins och Montignac. De två senare gavs här 
erkännandet för att ha fört in begreppet glykemiskt index som orsak till 
fetma, vilket för övrigt inte är med verkligheten överensstämmande.   

NHS citerades inte när det gäller frukt och grönsaker. Istället citatet: 
Dessutom visar Harvardstudierna att människor som äter snabba 
kolhydrater, i synnerhet vitt bröd, vitt ris och potatis, löper högre risk att 
drabbas av hjärtsjukdom och diabetes. (DN208) Även i det här 
sammanhanget hade bröstcancerproblematiken uteslutits. Om nu cancer 
konsekvent valts bort – kunde det ändå inte funnits med en rad om att 
forskarna i NHS visat att risken för hjärtkärlsjukdom minskade med högre 
intag av frukt och grönsaker, kostfiber och fullkorn?  

Kostråden står fast  
Att WHI-studien inte kunde bekräfta nyttan med att dra ner på energiandelen 
fett i kosten har fått flera artiklar, i första hand debatt-/krönike-/ledarartiklar 
men också nyhetstexter, att fråga om det inte är dags att ändra 
kostrekommendationerna. Åke Bruce, vid tidpunkten anställd vid 
Livsmedelsverket, var representanten som fick kommentera i medierna.  
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De här rapporterna kommer otvivelaktigt att väcka häftig debatt. Det nu 
över trettio år gamla hälsobudskapet ifrågasätts starkt. De officiella 
kostrekommendationerna måste kanske skrivas om (SvD108).  Men det 
håller professor Åke Bruce vid Livsmedelsverket, Sveriges högste ansvarige 
för våra kostråd, inte med om: - Nej, det finns ingen anledning att ändra 
någonting, säger han. Främst därför att ingenting i rapporterna tyder på 
att lågfettkosten skulle vara skadlig. Den här hållningen återkom mer eller 
mindre ordagrant i de flesta texterna.  

I olika medier kompletterades den här hållningen sedan med förklaringar som 
De här rekommendationerna tar ju inte bara sikte på två tumörformer och 
hjärtsjukdomar, utan dom tar sikte på att få tillräckligt med vitaminer och 
mineralämnen. Dom kan vara av värde när det gäller övervikt och en hel del 
andra sjukdomar där man har rätt goda skäl att se att anta att det kan vara 
betydelsefullt (SVT108 och 208). Det viktiga är att få ner intaget totalt. Den 
amerikanska studien fokuserar inte alls på överviktsproblem, som vuxit (Ex 
209). Med hänvisning till Livsmedelsverket: Där sägs att man bör undvika 
mättade fettsyror och transfetter (SDS 209, HD109, HN09).  

Enkäterna 
En annan form av expertmedverkan kan ske i enkätform, där samma frågor 
ställs till flera olika experter. Enkäternas resultat presenterades i regel i 
anslutning till en artikeltext. Tolv individuella expertröster framträdde i tre 
enkäter. 

En enkät inleddes med texten en amerikansk studie som presenterats 
tidigare i veckan visar att fettätare inte riskerar cancer och hjärtinfarkt 
(SvD410). Tre experter fick svara på Är det riskfritt att äta fett? Blir man fet 
av fett? Frågorna besvarades i princip med ja eller nej, samtidigt som svaren 
nyanserades och förklarades. Enkäten var placerad under en artikel med 
rubriken Hälsomat stoppar inte fetmatrend. En artikel som det dessutom 
puffades för på förstasidan. Inledningen till de två frågorna fanns dock inte 
med i den mikrofilmade pappersversionen, dvs. att frågorna handlade om 
WHI-studien och gällde cancer och hjärtinfarkt och inte alls fetma.   

Två dagar senare i SvDs pappersupplaga återfanns den andra enkäten. Den 
var placerad till höger om artikeln Fettkonflikten har rasat i årtionden 
(SvD612). Här ställdes frågan Hur ska vi äta nu? Experterna delades upp i två 
kategorier: tre fettbekämpare och tre fettförsvarare. De så kallade 
fettbekämparna förespråkade gällande rekommendationer, medan 
fettförsvararna hade lite olika synpunkter, alltifrån att äta lagom mycket av 
allting man tycker är gott, till att undvika socker och söta produkter, till 
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uppmaningen att inte vara rädd för kött, ägg, mejeriprodukter. Själva frågan 
och kategoriseringen är borttagen i den version som fanns via Mediearkivet. 

I anslutning till en kostrådsinriktad artikel fanns en enkät med två frågor till 
experter (Ex209). Här frågas: Hur mycket nyttigt fett kan vi äta? och Ska vi 
sluta vara rädda för att äta fett?  Två av experterna ville begränsa totalintaget 
av fett och förorda de nyttiga fleromättade fetterna framför de onyttiga 
mättade fetterna. En expert ansåg att andelen fett i kosten kan få öka till 40 
energiprocent - om det är nyttigt fett, som det i nötter. 

Stekt anka och salami - råd om fett i livsmedel 

Näringsrekommendationer är inte samma sak som kostråd. Man kan säga att 
kostråd är en ”översättning” av rekommendationerna till mat. Vi äter inte 
enstaka näringsämnen utan mat som innehåller många olika näringsämnen.   

I råden till allmänheten om vad som nu gäller framträdde rådet att ändå 
minska på de onyttiga fetterna men öka på de nyttiga fetterna. När nu 
fettkvaliteten står i fokus – vad fick allmänheten för råd om livsmedelsval? 
Uppräkning av livsmedel rika på olika fettsyror är huvudsakligen vad som står 
till buds. Denna information ligger antingen integrerad i artikeltexten eller 
separat intill.  

I Expressens uppföljande artikel ingår en sammanställning och 
karakterisering av olika fettyper och fettkällor för den intresserade att 
botanisera i (Ex209). Innehåll i livsmedel har fått styra förslagen till källor, 
vilket fått till följd att t.ex. stekt anka och salami är goda källor till 
enkelomättat fett, som här betecknas som OK med måtta, men förstås också 
rapsolja och olivolja. Varning ges däremot för kokosfett, choklad, smör, men 
också för gris, nöt och bearnaisesås. Till det snälla fettet räknas fleromättat 
fett med källor som solrosolja, majonnäs, valnötter, linfrön, räksallad, 
jordnötter. (Urvalet från Expressens presentation är min)  

Om Expressens listor var för långa att presentera här så var DNs mer 
kortfattade förslag till vad man borde välja eller låta bli att välja. Ät mindre 
onyttiga fetter: Transfett: Margarin, djupfrysta pommes frites, snabbmat, 
köpkex. Mättat fett: Standardmjölk, ost, glass, nötkött, choklad (DN108). 
Transfetter är borttagna ur svenska margariner i livsmedelsbutikerna sedan 
90-talet med förekom längre i bagerifetter bland annat. Ät mer nyttiga fetter: 
Enkelomättade: Rapsolja, oliver och olivolja, nötter, avokado. 
Fleromättade: Fisk, majs.  
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Det skulle kanske stått majsolja istället för majs som källa till fleromättat. 
Rapsolja är däremot en god källa för både omega 6 och omega 3 och borde 
finnas som exempel på fleromättat snarare än enkelomättat, även om den 
också är en bra källa för enkelomättade fetter. Urvalen av källor kan kort sagt 
ifrågasättas ifall avsikten varit att ge allmänheten relevant information. 

I en krönikeartikel stod: Det innebär för de allra flesta att äta mera omega-
3-fettsyror, det vill säga bland annat fet fisk, rapsolja, linfrön och valnötter 
(DN208). Urvalet av källor återkommer sedan i andra media: I klartext 
betyder det att det är nyttigt att bland annat äta fet fisk, rapsolja, linfrön 
och valnötter (HD209), medan andra texter ger annat urval: Oliver, rapsolja, 
nötter, avokado och fisk är exempel på nyttigare fetter, medan man däremot 
bör begränsa intaget av nötkött, margarin, ost och snabbmat (SVT108). 

I artiklar där kostkunniga personer intervjuas förekom mer matrelaterade 
råd. Hellre olivolja och rapsolja än smör, hellre fisk och kyckling än nötkött. 
Men också att man inte ska undvika "goda" fetter (ÖP109). Och vill man ta 
Livsmedelverket i försvar så handlar faktiskt två av deras fem enkla råd om 
att byta från mättat fett till omättat. 1. Ät fisk ofta, gärna tre gånger i veckan. 
2. Byt till flytande margarin eller olja när du lagar mat (HD311). 

Råd om mer generella matval förekom i text: Färsk fisk, kött, ägg, grönsaker, 
rotfrukter, frukt, nötter, skaldjur och vatten är alla exempel på sådan mat. 
Osötade mejeriprodukter också.[...] Däremot är köttbullar, fiskpinnar och 
pommes frites sorgliga halvfabrikat på den naturliga produkten - för att inte 
tala om micropizza...[...]Med några goda fetter som exempelvis avokado, 
olivolja och fisk… (BT111)  

Hur publiken kan ha tolkat budskapet och vilka effekter det kan få tänkte jag 
faktiskt låta citat ifrån medierapporteringen belysa. 

Bilden av pizzan  
Aftonbladet inledde en artikel med följande text där ordet pizza förekom :  
Att äta frukt och grönsaker i stället för pizza minskar risken för hjärt- och 
kärlsjukdomar.  Trodde du.  Men det är helt fel. Det visar världens hittills 
största undersökning i ämnet, skriver Svenska Dagbladet (AB108).  

Det stod ingenting om pizza i SvD. Hur kommer då pizzan in i bilden? Just det 
ja, i bilden. SvD puffade nämligen för nyheten på första sidan med en bild på 
två män som åt pizza.  

Aftonbladet lästes sedan av andra skribenter som insåg vilken effekten kunde 
bli: … med tillspetsade formuleringar, exempelvis som Aftonbladet gjorde 
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med "frukt och grönsaker istället för pizza minskade inte risken för hjärt- 
och kärlsjukdomar" vilket ju givetvis är en grov förenkling av fakta men som 
lik förbannat fungerar som argument för alla dem som fyller sina 
matkorgar med hamburgare, pommes frites, micropizza och andra 
halvfabrikat (BT1111).  

I fler debattartiklar gjordes kopplingen till att det nu kunde uppfattas som fritt 
fram för pizza, och troligen därmed också till liknande snabbmat. Fet mat inte 
farligt för hjärtat. Den överviktige antimotionären som nöjde sig med denna 
knapphändiga information i morgontidningens rubrikform, såg pizzorna 
växa inför sitt inre öga och gladdes åt budskapet. Men det gäller att alltid 
läsa det finstilta (HD209). I båda fallen har skribenterna återkopplat just till 
hur läsarna kan ha uppfattat mediernas presentation av kostbudskapet.  

I en ledarartikel fanns en teckning av en äldre man med slips, kavaj och 
kulmage som trampar runt i en kletig pizza (HD209). 

Att just fästa ihop budskapet om att fett inte ökade risken med just 
pizzaätande gjorde även SVT där reportaget har rubriken Mindre fett ger inte 
bättre hälsa: Matgäst Man: ”Pizza är så jäkla gott!” Reportern: ”Tänker du 
på hur fett det är?” ”Ja, därför äter jag inte pizza varje dag.”(SVT).  

Sveriges radios vetenskapsredaktion var tidigt ute med att ta udden av möjliga 
föreställningar Så trots att huvudbudskapet är att fettsnål kost inte minskar 
risken för de undersökta sjukdomarna är det inte läge att byta ut broccolin 
mot pizza precis (SRP1 08).  

Initialt bildsattes nätversionen hos SvD med samma pizzaätande män som 
förekommit på förstasidan, men ersattes sedan med en kvinna som äter 
hamburgare. SVT illustrerade nyheten på sin webbplats med en hamburgare 
där en tugga redan tagits. Annan mat som fått illustrera är fyra bilder med 
pommes frites, fläsk, gräddbullar och chips – inte så farligt som man tidigare 
trott står det i bildtexten (SDS209), medan ledarartikeln visade en sked med 
olja i och texten rätt fett (SDS309).   

Det fanns ett undantag från valet av maträtter som människor förmodas 
koppla ihop med högt fettinnehåll och särskilt mättat fett. I en debattartikel 
var det istället en överviktig ung man som serverar sig själv grönsaker 
(AB210). I bildtexten fanns rubriken Fel mat? med fet stil. Texten syftade till 
att den nya studien visat att livsmedelsverket haft fel råd, vilket förstärktes av 
att ett infällt citat ur artikeltexten lagts i centrum på bilden, som i sin tur låg i 
centrum av sidan. Citatet löd: Nyckelhålsmärkningen har inte gett bättre 
resultat än att antalet feta idag i princip fördubblats sedan införandet. 
Texten kompletterades med den gröna symbolen för nyckelhålsmärkningen. 
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Att kvinnorna i WHI-studien som åt den fetare kontrollkosten knappast åt 
pizza eller annan snabbmat var inget som medierapporteringen nämner. En 
förutsättning för deltagande i studie var nämligen att de lagade och åt 
huvudparten av sina måltider själva.  

Kritiken mot rekommendationerna 

Nya studier som ger upphov till nya slutsatser kan och ska förändra 
kostrekommendationerna. Men de ändras inte ryckvis allt eftersom 
forskningsnyheter publiceras. Det är heller inte Livsmedelsverkets personal 
som ändrar rekommendationerna, utan det sker i expertgrupper [22]. Om det 
varit klent med kritisk granskning av WHI-studien i medierna så var kritiken 
mot rådande kost- och näringsrekommendationer desto mer framträdande.  

Ett sätt att underminera kostråd var att framställa Livsmedelsverket som 
okunnigt och att de inte följde med forskningen på området, eller tillhandahöll 
inaktuella kostråd. Det hela startade förmodligen med att DN i sin 
nyhetsartikel skrev Enligt Livsmedelsverkets generaldirektör Åke Bruce har 
de sedan november 2005 nya rekommendationer för att just uppnå en bättre 
fördelning mellan de olika fetterna. Men de går inte att hitta någonstans på 
verkets webbplats och inte heller i någon trycksak. Detta följdes sedan upp 
på samma tidningsuppslag av krönikan Livsmedelsverket har missat vilken 
typ av fett vi ska äta.  

De här beskyllningarna om Livsmedelsverket och fettråden fortplantade sig 
från en nyhetstext (DN108) till en debattext (AB 210) som citerade med 
hänvisning: Fram till november 2005 fanns det bara dimmiga begrepp hos 
Livsmedelsverket om hur sammansättningen i kosten av de olika fett-
typerna skulle se ut. Detta har man enligt DN nu rett ut men det finns ingen 
officiell information om detta och man visste inte när det skulle läggas ut på 
hemsidan.  

I Sydsvenskan dök beskyllningen upp igen dock utan hänvisning till källan: 
Generaldirektören Åke Bruce försäkrar visserligen att verket känner till 
rönen och därför har ändrat sina rekommendationer. Men först igår fanns 
de tillgängliga på Livsmedelsverkets hemsida - i en dementi av 
tidningsuppgifterna om att verket inte skulle veta vad som är "rätt" fett. [...] 
Att uppgifterna inte basunerats ut tidigare är anmärkningsvärt (SDS209) 

Det som förvånar mig är att en del skribenter, som verkar så intresserade av 
kostfrågor, inte redan kände till vilka kost- och näringsrekommendationer vi 
haft i Sverige och som i stora drag varit likartade sedan 1981 vad gäller t.ex. 
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att minska på mättat fett i första hand och äta tillräckligt med fleromättat för 
att fylla behovet av de essentiella fettsyrorna, men också för att normalisera 
kolesterolnivåer i blodet. Även om de reviderade NNR 2004 trycktes i 
bokform först 2005, så har råd om intag av de olika fettyperna funnits med 
sedan långt tidigare. Genomsnittsintaget av mättat fett har i svenska 
kostundersökningar legat på ca 13 energiprocent, medan rådet handlat om att 
minska till 10, så det har inte varit dramatiska förändringar som eftersträvats.  

I samma tidningar fanns också kritiken mot grunden för kostråden. Den nya 
undersökningen visar att svenska Livsmedelsverket ligger hopplöst efter. 
[…] Men det finns faktiskt inget vetenskapligt stöd för att just ett sådant 
procenttal skulle vara bättre än andra tal. (DN208). De vetenskapliga 
expertgrupperna bakom kostråden nämndes inte utan att råden kunde ha sitt 
ursprung i tyckanden som i citatet när åsikter kommer från statliga verk kan 
de lätt tolkas som sanningar (HD209).   

Och sedan i en kvällstidning, som i övrigt citerade DN och SvD. … på ett 
Livsmedelsverk som uppenbarligen inte har det vetenskapliga stöd för sina 
kostråd som man vill förespegla allmänheten? (AB 210)  

Kritiken mot Nyckelhålet fortplantade sig på ett likartat sätt i texterna. Alla 
som tryggt tittat genom det gröna nyckelhålet och enligt Livsmedelsverket 
ansträngt sig för att minska totaltintaget av fett, kan lätt hamna på fel spår 
(HD209). Problemet är bara att Nyckelhålet inte säger ett smack om 
huruvida maten verkligen är hälsosam (DN208). En längre utläggning 
avslutades med bristerna i reglerna för en nyckelhålsmärkt lunch. I fler texter 
som i övrigt citerar DN står det Nyckelhålsmärkningen som infördes 1989 
har inte gett bättre resultat än att antalet feta i dag i princip fördubblats 
sedan införandet (AB210).  

Nyckelhålet har haft ett pedagogiskt problem, och jag kan inte säga att jag 
varit någon större vän av det, just därför att det tidigare endast handlat om 
råd i en valsituation mellan likartade produkter, medan det tolkats som en 
hälsosamhetsmärkning. Nyckelhålsmärkningen reviderades 2005 och har 
fortlöpande förändrats för att bli mer av hälsosamhetsmärkning. 

Även professor Wolk hade synpunkter på kostrekommendationerna. När det 
gäller fetterna menar hon att de svenska kostråden måste bli mycket mer 
nyanserade för att de ska ha någon effekt (DN108). 

Till livsmedelsverkets försvar kom en debattör som var insatt i frågorna. 
Livsmedelsverket må vara ganska dåligt på att marknadsföra sitt 
kostbudskap, SNR = Svenska näringsrekommendationer (läs mer 
www.slv.se) men den nya reviderade nyckelhålsmärkningen är ändå den 
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mest objektiva och mest begåvade symbolen för hälsosam mat som finns i 
dag (HD11). 

Mediernas förmedling av kostrekommendationerna  
Där kritik mot rådande kost- och näringsrekommendationer gavs kunde 
publiken förvänta sig att också få veta vad man opponerade sig mot, dvs. att 
själva rekommendationen skrevs ut i klartext. Det skedde inte alltid, och i 
varje fall inte på något fullständigt sätt.  

I en faktaruta hade siffrorna för enkelomättat och fleromättat blivit omkas-
tade och blev således inte korrekta: Livsmedelsverkets, ännu inte publice-
rade, rekommendationer: Energiintaget ska bestå av: Max 10 procent 
mättat fett och transfett. 5-10 procent enkelomättat fett.10-15 procent flero-
mättat fett (DN108).  

Även i en annan text var beskrivningen lagd i en faktaavdelning, där råden om 
enkelomättat och fleromättat fett dock inte tagits med: De senaste svenska 
och nordiska näringsrekommendationerna kom 2004: Fettmängden ska ut-
göra mindre än 30 procent av det totala kaloriintaget (energiintaget); mät-
tat fett och transfetter ska understiga 10 procent; även socker ska vara un-
der 10 procent. Intaget av kolhydrater ska öka i motsvarande omfattning 
(SvD108). Denna text hade sedan lagts in i en annan debattartikel (AB 209). 
Motsvarande urval av ifrån fettrekommendationerna förekom i ytterligare en 
artikel: Ett mål är att minska svenska folkets fettintag: högst 30 procent av 
kalorierna ska komma från fett. På hemsidan heter det också att högst 10 
procent bör komma från mättade fettsyror och transfettsyror (EX209). I 
anslutning till artikeln förekom också enkätfrågor till tre kostexperter, som 
uppgav mellan 30-40 energiprocent fett som OK, medan samtliga poängterar 
betydelsen av fettkvaliteten (EX309).  

I den mån medietexterna också kritiserat andra delar av rekommen-
dationerna, t.ex. frukt, grönsaker och spannmål, så kunde de också ha tagit 
med vilka rekommendationer vi hade i Sverige. Åtminstone i sin mest för-
enklade form i fem punkter, som fortfarande gäller [23]: 

• Ät mycket frukt och grönt, gärna 500 gram om dagen. Det motsvarar till 
exempel tre frukter och två rejäla nävar grönsaker.  

• Välj i första hand fullkorn när du äter bröd, flingor, gryn, pasta och ris. 

• Ät fisk ofta, gärna tre gånger i veckan. 

• Använd gärna flytande margarin eller olja i matlagningen.  

• Välj gärna nyckelhålsmärkta livsmedel. 
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Fetma och socker tränger sig på 
Slutsatserna från WHI-studien var att det inte spelade någon roll om fett 
byttes mot kolhydrater. Det innebär förstås också att motsatsen gällde – det 
går lika bra att välja kolhydrater istället för fett. En rimlig utgångspunkt skulle 
då kunna vara att ifrågasätta om vi behöver ha någon rekommendation om 
energiprocentsats för kolhydrat och fett överhuvudtaget. Men det uttalas 
aldrig explicit någonstans.  

Istället för att följa upp bröstcancer lyfts istället fetmaproblematiken fram: På 
sistone är det GI-folket som alltmer tagit över kritikerrollen [...] anammat 
idéerna om att fett inte är fetmaframkallade, i stället är det socker och 
snabba kolhydrater.[...] fritt fram att konsumera hur mycket fett som helst, 
till och med animaliskt.[...] de gamla etablerade experterna vägrar lyssna 
(Svd209). 

Å andra sidan förekom i andra medier åsikten att kostråden istället borde bli 
mycket mer detaljerade, för att inte säga strängare, både vad gäller val av 
fettkällor och fettkvalitet, men också av kolhydratkällor och GI i livsmedel. 
Nyckelhålsmärkningen kritiserades för att:  

Det finns inga uppgifter om vilket slags fett som får ingå. Inte heller om 
pastan, degen eller riset skall vara av fullkornstyp eller om potatisen skall 
vara färsk eller gammal, varm eller kall (DN208). Livsmedelsverkets 
rekommendationer är alltför generellt tilltagna, anser kritiker (HD208).  

Amerikanska matpyramider i kritiken av svenska kostråd  
Två artiklar av krönikekaraktär hade kompletterats med professsor Willetts 
alternativa matpyramid. Den ena krönikan jämförde den alternativa 
matpyramiden mot dels en äldre från 1974 och dels en GI-Atkinslanserad 
pyramid (SvD612) medan den andra krönikan jämförde den mot svenska 
matcirkeln och tallriksmodellen (DN208). I artikeltexten kommenterades 
delar av innehållet i illustrationerna, men inte allt. Även här skedde ett urval. 
För de läsare som enbart läste artikeltexten blev informationen vinklad. 
Intresserade läsare tittade förmodligen också på illustrationerna, särskilt som 
de dominerade tidningsuppslaget. En del kanske enbart stannade en stund vid 
dem. Jag tar de två uppslagen var för sig. 

Den ena artikeln illustrerades av tre amerikanska matpyramider, den ”gamla” 
matpyramiden 1974, Nya matpyramiden 2003 av Walter Willett och GI-
pyramiden 2004 (baserad på Atkins) – beteckningarna hämtade från 
illustrationerna (SvD612). Huvudartikeln hade rubriken Fettkonflikten har 
rasat i årtionden. Rubriken på illustrationerna lyder Matpyramidernas 
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kamp. Det är inte originalpyramiderna, utan ritade med motsvarande 
innehåll beskrivet i ord. Basmaten - som ska utgöra stommen i kosten - 
återfinns längst ner och representerar det man ska äta mest av medan det man 
ska låta bli eller i varje fall äta sparsamt av finns högst upp.  

I texten under 1974 års modell stod det så litet fett och socker som möjligt, 
men mycket spannmålsprodukter med snabba kolhydrater. Den 
beskrivningen av budskapet får stå för journalisten. Pyramiden var den 
amerikanska modellen med fyra nivåer där bröd, gryn ris och pasta fanns i 
basen. Den svenska från 70-talet (som inte fanns med) hade istället potatis, 
bröd och andra spannmålsprodukter, matfetter samt mjölk och 
mjölkprodukter i basen. Den amerikanska hade potatis tillsammans med frukt 
och grönsaker i nivån ovanför basmaten; och mjölk och ost ännu ett snäpp 
närmare toppen och delade nivån med kött, fisk, ägg och fågel. I toppen 
återfanns smör, margariner, oljor och sötsaker. Den svenska hade 
överhuvudtaget inte med sådant som inte rekommenderas att äta, t.ex. socker, 
godis, läsk. Den svenska och den amerikanska har alltså sett helt olika ut 
innehållsmässigt.  

Det som kallades Nya matpyramiden 2003 av Willett innehöll, förutom en 
basnivå med motion, sex nivåer. Willetts matpyramid illustrerade hans 
slutsats av forskningsresultat från bland annat NHS I och II. Mest dramatiskt 
skiljde den sig från den gamla amerikanska genom att han flyttat ner de 
vegetabiliska oljorna från toppen till basen på pyramiden. Smöret lämnade 
han dock kvar i toppen. Precis i som den vanliga amerikanska hade han också 
spannmålsprodukterna i basen, men i form av fullkorn. Istället hade vitt ris, 
vitt bröd och vit pasta fått göra sällskap med läsk och sötsaker i toppen som 
hos den gamla matpyramiden. Han hade också flyttat bort potatisen från 
gruppen frukt och grönsaker och lagt ihop med det vita och söta i toppen. Han 
skjutsar också upp rött kött att göra sällskap med smöret i toppen. I 
tidningsillustrationen står det Mättat animaliskt fett, följt av kött och smör, 
men så uttrycks det inte i hans Healthy eating pyramid. Till skillnad från 1974 
års modell hade han lagt in en mellannivå med nötter och baljväxter. Istället 
för att lägga mjölkprodukterna intill kött, fisk och ägg på samma nivå hade 
han lagt mjölkprodukterna närmast toppen, ovanför fisk, kyckling och ägg 
(kött hade han ju lyft till toppen). Vad båda pyramiderna fortfarande hade 
gemensamt var frukt, bär och grönsaker närmast basen.  

Den tredje pyramiden, så kallade GI-pyramiden 2004 i artikeln, baserar sig 
inte på forskning. Att man av hälsoskäl inte alls skulle få äta vitt bröd, ris och 
pasta, potatis, morötter, majs och socker har inte visats vare sig inom GI-
forskningen eller Atkins-forskningen. Dessa livsmedel återfanns inte heller i 
pyramiden utan specificerades separat. I GI-pyramiden låg vegetabiliska oljor 
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näst högst och fullkornsprodukter högst upp till skillnad från Willetts pyramid 
där de låg som basmat längst ner. Ost, mjölk och nötter hade fått ta plats näst 
högst upp tillsammans med oljorna. I själva artikeltexten lyftes Atkins- och 
GI-dietens framgångar fram medan etablissemanget inte brydde sig eller 
spred myter för att misskreditera. Dessa formuleringar kan leda till 
tolkningen att det var GI-pyramiden med årtalet 2004 som var den mest 
aktuella. 

Alla tre pyramiderna har således helt olika förhållningssätt till olika sorters 
fett och fettkällor, men också till olika kolhydrat- och proteinkällor. Visst kan 
det vara intressant att i Sverige läsa om konflikter kring de amerikanska 
kostråden i USA, men varför inte hålla sig till de svenska kostråden? De 
nämndes överhuvudtaget inte. Allmänheten lämnas i förvirring. Hur ska vi 
egentligen äta? (SvD612) Om man med allmänheten menade den svenska 
allmänheten – varför då presentera amerikanska råd? Även i USA har 
kostråden förändrats sedan 1974, t.ex. med råden 2005 att minst hälften av 
spannmålsprodukterna borde vara fullkorn och att fettkällorna borde vara 
fisk, nötter och vegetabiliska oljor. Läsaren lämnades med intrycket att 
myndigheternas kostråd står oförändrade medan andra aktörer står för 
forskningsfronten. Ingenstans framgick att den tidigare svenska 
matpyramiden från 70-talet hade fler likheter med Willetts än med den 
amerikanska från samma tid.  

En jämförelse med svenska råd gjordes däremot i en annan artikel, som också 
hänvisade till Willetts matpyramid (DN208). Texten illustrerades av dels en 
stor bild på Willetts egen matpyramid samt delar av Livsmedelsverkets 
matcirkel och en bild på tallriksmodellen som visade proportioner. 
Livsmedelverket använder ingen matpyramid längre, utan har kombinerat 
den gamla kostcirkeln och matpyramiden till en matcirkel. Illustrationerna är 
fotomontage skapade på tidningen. Willett skulle knappast illustrera sin 
matpyramid med mjölkpaket ifrån Arla. Vad får läsaren veta här? Jo, istället 
för att skriva fullkornsprodukter (till de flesta måltiderna) i basen på 
pyramiden, som i Willetts original, så stod det bara spannmål illustrerat av 
sädesfält. Vegetabiliska oljor illustrerades dock av en oljeflaska. I toppen stod 
helt korrekt rött kött och smör. Men istället för att precisera vitt framför bröd, 
ris och pasta hade man valt att enbart skriva bröd, ris och pasta. Frågan är hur 
det egentligen är tänkt att en läsare ska tolka budskapet med spannmål i 
basen och bröd i toppen? Läser man själva artikeltexten stod det i varje fall 
fullkorn som basmat. I grönsaksfältet hade man skippat rotfrukterna t.ex., och 
på mjölkprodukterna nämnde man inte att han förordat lättprodukterna. 
Willetts matpyramidråd ställdes nu mot matcirkeln i Sverige. Hela matcirkeln 
visades inte, men tillräckligt för att ge ett hum om vad grupperna innehöll.  
Hur överensstämde den med originalet från Livsmedelsverket? Principen 
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med matcirkeln är att om man drar en vågrät linje igenom så finns basmaten 
nertill och tilläggsmaten upptill. Det budskapet gick inte fram eftersom man i 
tidningen snurrat cirkeln annorlunda. I Sverige ingick fortfarande 
mjölkprodukterna i basmaten, men också matfetterna. I text till figuren står 
det Livsmedelsverket matcirkel skiljer inte på mättat och omättat fett. Smör 
förbjuds inte, men mjukt eller flytande matfett påbjuds i Livsmedelsverkets 
egen beskrivning. I tidningens matcirkel stod det alla fetter i samma grupp.  
Bröd, mjöl och gryn ingår i den svenska basmaten. De raffinerade produkterna 
förskjuts inte uttryckligen men råden är att i första hand välja 
fullkornsalternativen. I texten stod det att matcirkeln inte heller skiljer på 
snabba och långsamma kolhydrater. Men det görs egentligen inte i Willetts 
matpyramid heller, utan han skiljer fullkorn från de raffinerade produkterna. 
Sockerrika produkter som läsk och godis förekommer överhuvudtaget inte i 
den svenska matcirkeln. Det är alltså ingenting man rekommenderas att äta 
och finns därför inte med. Att de svenska kostråden innehåller mjölk och 
mjölkprodukter i basmaten var inget som kommenterades i den här artikeln, 
trots att det är något som skiljer markant ifrån Willetts placering. Potatisens 
placering skiljde också, vilket man däremot valt att lyfta fram. Potatis, som 
svenska Livsmedelsverket så varmt rekommenderar, ligger högst upp i 
spetsen bland godis och läskedrycker (DN208). Det fördes inget resonemang 
om potatis i form av potatisprodukter som chips, pommes frites, pulvermos 
m.m. kontra kokt potatis. Medan hushållens inköp av matpotatis rasat sedan 
60-talet så har potatisprodukterna ökat, dock inte i motsvarande omfattning, 
en utveckling som sedan länge präglat amerikansk potatiskonsumtion. I 
Willetts NHS-studie har visats att hög konsumtion av kokt, bakad eller mos av 
potatis ökade kroppsvikten knappt ett halv kilo under en fyraårsperiod medan 
högt intag av chips ökade vikten 3 gånger så mycket och pommes frites 6 
gånger [24].   

Sammanfattningsvis kan man säga att de svenska rekommendationerna har 
haft en tolerantare hållning till olika sorters matfetter, till kött, till olika 
sorters spannmålsprodukter och till mjölk och mjölkprodukter än vad Willetts 
matpyramid har haft. I artikeln stod det att Willett har länge kritiserat den 
amerikanska motsvarigheten till Livsmedelsverket. Han anser att de tar 
alltför stora hänsyn till livsmedelsindustrins önskemål. Det stämmer så till 
vida att han i sin bok framför allt kritiserar kött- och mejeriindustrins 
inflytande. Men eftersom artikeln varken problematiserade mejeri eller kött 
så kan tolkningen bli en helt annan.  

Tallriksmodellen i artikeln är komponerad av bilder ifrån den matcirkel som 
man på tidningen själva skapat. På Livsmedelsverkets originalbild av 
tallriksmodellen fanns tre potatisar. Det betyder inte att det alltid ska vara tre 
potatisar till alla måltider, utan det kan vara pasta, ris, bulgur och bröd, gärna 
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fullkornsvarianterna. På den platsen har man i tidningens motsvarande 
illustration lyckats få in sex potatisar. Bilden av potatisarna var hämtad och 
förökad utifrån de tre potatisar som fanns i matcirkelns illustration. Dessutom 
hade man lagt till en text som löd … i dessa proportioner. Inte heller 
tredjedelen i tallriksmodellen som representerade frukt och grönt 
överensstämde med Livsmedelsverkets modell. Kunde man inte istället 
fotograferat en lunchtallrik med tallriksmodellens fördelning av livsmedel 
som ger kolhydrater, fett och protein?  

Om media nu väljer att kritisera livsmedelsverkets råd och framhäva Willetts 
råd som så mycket bättre hade det varit bra om både Willetts råd och 
Livsmedelsverkets råd återgivits korrekt.  

Medierapporteringen i USA 

Rätt snart efter WHI rapporternas publicering kom reaktioner. Medievinkeln 
var likartad i USA och Sverige och på andra håll i världen. Förtjusningen över 
att budskapet att minska på fettet och istället äta mer frukt, grönsaker och 
spannmål inte fick stöd i studien var påtaglig. Måttligt förtjusta blev dock 
näringsexperterna. Kritikerna tyckte att de slutsatser som drogs i media inte 
hade täckning i själva studiernas resultat. För en del var de negativa fynden 
både oväntade och en besvikelse. Andra hade inte väntat sig annat resultat på 
grund av de brister och begränsningar som var förknippade med studierna. I 
vetenskapliga publikationer skrevs det om mediehaveri och feltolkad 
vetenskap, men också om tystnaden från kollegor [25]. WHI-forskarna själva 
och andra forskare menade att de måste lära sig kommunicera bättre med 
allmänheten [10]. Då får publiken möjlighet att dra egna slutsatser om vilka 
val de vill göra. Genom att de alltför snabbt ville förmedla WHI-resultaten så 
gav det huvudsakligen upphov till negativ rapportering i media, med liten 
uppmärksamhet fäst vid nyanserna i studien. I efterhand har forskarna i USA 
försökt balansera upp främst gällande bröstcancerresultaten. Oro fanns för att 
medierapporteringen ska leda till att allmänheten ska tro att kosten inte spelar 
någon roll alls längre [26].  

Det kan vara skillnad mellan vad som faktiskt står i medierna och hur 
publiken uppfattar budskapen och medierapporteringen. Laura Heverling har 
genomfört en innehållsanalys på medierapporteringen från WHI i USA [8]. 
Den analysen var helt inriktad på vilken information som återfanns i 
medietexterna. I sin granskning använde hon sig av åtta punkter från The 
Guidelines for communicating emerging science on nutrition, food safety 
and health, som tagits fram av Harvard School of Public Health och The 
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International Food Information Council (IFIC) i USA. Dessa råd har tagits 
fram för att ”stimulera rättvis och riktig kommunikation” gällande 
hälsorelaterade studier [27]. Det rör sig om omfattande anvisningar som 
riktas till forskare och ledarskribenterna på de vetenskapliga tidskrifterna och 
givetvis för journalisternas rapportering.  

Allt som publicerats i USA gällande WHI-rapporterna kunde inte ingå i 
studien. Därför delade Heverling in USA i 6 regioner. Inom varje region valdes 
3 nyhetstidningar med de högsta cirkulationssiffrorna samt de tre största 
nationella nyhetstidningarna – The Wall Street Journal, USA Today och The 
New York Times. Totalt blev det 21 tidningar. Hon fann 56 artiklar om WHI 
som publicerades mellan 7 februari och 31 maj 2006, varav hälften den första 
veckan. The New York Times publicerade flest artiklar (n=10, eller 18 %). 
Nästan alla artiklar innehöll uttalanden av vetenskapliga experter eller NIH-
tjänstemän. Mest citerad var Jacques Rousseau som är direktör för NIH.  

Bedömningens medelpoäng för alla 56 artiklarna blev 3,2. 5 poäng hade varit 
perfekt rapportering och 1 mycket dålig. Mindre än 3 betraktades som 
obalanserad rapportering, medan poäng på 3,5 eller högre ansågs som riktig 
och välbalanserad. Lägst poäng fick frågan ”Har artikeln avslöjat den ur-
sprungliga risken för att utveckla sjukdomen (tjocktarmscancer, bröstcancer 
eller hjärt-och kärlsjukdom)?” Den fick 1,2 poäng i genomsnitt, vilket tyder på 
att den informationen saknades i de allra flesta artiklarna. Högst poäng, 4,4, 
fick rubrik och text därför att artiklarna inte innehöll överdrivna och laddade 
termer för att dra till sig publikens uppmärksamhet. De specifika 
problemområden som Heverling visar på är att artiklarna misslyckades med 
att inkludera tillämpbara fynd från tidigare studier gällande fett och cancer-
risk. Texterna hade också brister i bakgrundsbeskrivning gällande studiens 
ursprungliga syfte, forskningsdesign och metoder för datainsamling och 
analys. Man var dålig på att erkänna begränsningar eller tillkortakommanden 
i kostinterventionen. Få artiklar tog upp fler än två av begränsningarna som 
gällde i WHI-studien. När man inte delger läsaren studiens brister kan utfallet 
lätt misstolkas.  

Helhetsbilden visade dock ändå att artiklarnas innehåll var relativt riktigt. De 
hade en trovärdig ton, inkluderade information från ansedda källor, undvek 
desinformation och specificerade demografiska fakta om deltagarna i studien. 
Längre artiklar var inte nödvändigtvis associerade med högre innehållspoäng. 
Analysen gav inte exempel på ordval och formuleringar som varit vanligt 
förekommande i medietexterna. Den här typen av innehållsanalys inkluderar 
inte kritik av de ursprungliga vetenskapliga artiklarna, utan originalartiklarna 
utgör ett slags facit att mäta mediernas innehåll emot.  
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5 Kosttrender som påverkar medierna  

För att förstå den svenska mediebilden med anledning av WHI-rapporterna 
kan man titta på de kosttrender som växt fram i Sverige. De möjliga 
tolkningarna av WHI-rapporterna kan ses i ljuset av vad som fanns på 
medieagendan 2006. Vilka strömningar förelåg? Vilka böcker hade getts 
uppmärksamhet i massmedia? Ofta startar en trend i USA och vågen rullar 
sedan över till Sverige och anpassas till svenska förhållanden. I början av 
2000-talet kom några rapporter och böcker som förändrade kostdebatten 
framöver.  

Fetma kommer som hälsoproblem 

När WHI studierna drog igång i början av 90-talet var målsättningen att 
undersöka om man kunde påverka risken för hjärtkärlsjukdomar och 
cancersjukdomar, men också osteoporos hos äldre kvinnor med 
hormonterapi, kalcium och D-vitamintillskott och/eller med en fettfattig kost. 
Att minska kroppsvikten ingick inte i målsättningen. När WHI-rapporterna 
om koststudien publicerades februari 2006 så hade vindarna vänt och fetma 
kommit att stå i fokus som hälsomässigt problem. Det berodde på en tung 
WHO-rapport år 2000. Rapporten Obesity: preventing and managing the 
global epidemic (Fetma: förebygga och hantera den globala epidemin) 
omfattar drygt 250 sidor. Redan i titelns ord global epidemi hade man slagit 
fast att detta numera var ett problem som rörde lika mycket många 
utvecklingsländer som USA. Fetmaökningen gällde även i Sverige, om än ifrån 
internationellt låga nivåer. Frågor som behandlas i rapporten var både vad 
som kan ha orsakat fetmautvecklingen och vad man skulle göra för att stoppa 
den. I slutsatsernas tredje punkt stod det att ett lägre fettintag (dvs. 20-25 % 
av energin) behövdes för att minska energiobalansen och viktökningen hos 
stillasittande individer och samhällen. Fysiskt aktiva individer kunde däremot 
”tolerera” en kost med 30-40 energiprocent fett. I den fjärde punkten om 
förebyggandet av övervikt stod det bland annat att vuxna behöver anstränga 
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sig för att undvika fortsatt viktökning även om deras BMI fortfarande var på 
en acceptabel nivå. En hälsosam livsstil ska befrämjas. Det innebär att 
kombinera en balanserad kost med låg energitäthet med mer fysisk aktivitet 
och minskning av stillasittande aktiviteter. En sådan kost skulle innebära mer 
grönsaker, frukt, gryn och flingor.  

Kritiska röster i USA  

2001 gav professor Walter Willett ut boken Eat, Drink, and Be Healthy: The 
Harvard Medical School Guide to Healthy Eating. Den baserade sig på den 
forskning som bedrivits vid Harvard Medical School and Harvard School of 
Public Health [1]. Willett har varit ansvarig för de mångåriga och omfattande 
Nurse’s Health Studies. I boken förklarade han varför han ansåg att USA:s 
dåvarande matpyramid (The Food Pyramid) var felaktig. Istället skapade han 
egen pyramid som kallades för The healthy eating pyramid. Boken kom i en 
senare version på svenska 2004 [2] Vad var det då som han reagerade på när 
det gäller maten?  

Han opponerade sig mot att alla fetter ansågs farliga, vilket förstås låg i det 
amerikanska rådet att äta så litet som möjligt (dvs. låg fettenergiprocent). 
Hans centrala budskap var att enkelomättade och fleromättade fetter som 
finns i oliv- och andra vegetabiliska oljor, nötter, fullkorn och andra 
växtprodukter samt fisk var bra för hjärtat. Det som skulle undvikas var mättat 
fett i fet mjölk och rött kött och transfetter som förekommit i margariner och 
använts inom livsmedelsindustrin. Han förvisade smöret till toppen av 
matpyramiden och lade oljorna i basen. Ett annat viktigt budskap var att 
komplexa kolhydrater, dvs. stärkelse, inte var hälsosammare än andra 
kolhydrater. Han var kritisk till att The Food pyramid hade 6-11 portioner 
spannmål i basen. Att blodsockret kunde stiga på likartat sätt vid intag av vitt 
bröd, potatis, pasta och ris som ren glukoslösning såg han som ett allvarligt 
problem för människor som var överviktiga. Dessa produkter förvisade han 
till toppen av matpyramiden, att äta sällan av. Vad skulle man då äta istället? 
Jo, fullkorn och livsmedel som var gjorda ifrån fullkorn, bröd, pasta m.m. 
Hans basmat utgjordes av fullkornsprodukter och vegetabiliska oljor. Vad mer 
var han kritisk till? Proteinkällor var heller inte likvärdiga varandra. I The 
Food pyramid så likställdes rött kött, kyckling, fisk, ägg, bönor och nötter som 
proteinkällor. Han menade att bönor och nötter hade hälsomässiga fördelar 
framför rött kött. Rött kött ville han se som sällanmat, i toppen av 
matpyramiden. Socker behövde han inte diskutera, för där delade han samma 
uppfattning som företräddes av The Food pyramid, dvs. placera sötsaker i 
toppen. Han var mycket kritisk mot budskapet om 2-3 portioner mjölk och 
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mjölkprodukter per dag. Om man ändå ville använda mjölkprodukter så 
rekommenderade han låg-fettprodukterna, men i sak tyckte han det var dyrt 
och onödigt och att vegetabiliska kalciumkällor var ett hälsosammare val, som 
t.ex. spenat, broccoli, tofu. Potatis hade i The Food pyramid ingått i 
grönsaksgruppen och inte jämställts med andra stärkelserika kolhydratkällor. 
Han ansåg att potatis inte skulle ses som en grönsak, och flyttade potatisen till 
toppen av pyramiden. Han menade att för smala personer som är fysiskt 
aktiva var potatis bra, men inte för överviktiga amerikaner. Grönsaker och 
frukt skulle man däremot äta mycket av.  

En forskare som undersökt varför The Food pyramid inte var tuffare när det 
gällde vilka livsmedel allmänheten borde äta mindre av var den amerikanska 
nutritionsprofessorn Marion Nestle. Nestle kritiserade i sin bok Food Politics 
från 2002 livsmedelsbranschens lobbyister för att ha försökt påverka 
utformningen av budskapet i The Food pyramid 1992 i USA [3]. Hon menar 
att lobbyisterna kanske lyckats om inte media kommit med i spelet och börjat 
ifrågasätta. I sin bok försökte hon reda ut hur livsmedelsbranschen befrämjat 
överätande och dåliga matvanor och även hur branschen bidragit till 
förvirringen om vad som gäller för sambanden mellan kost och hälsa i USA. 
Samtidigt som kost- och näringsrekommendationerna handlade om det 
hälsosamma med vegetabilisk mat, som frukt, grönsaker och spannmål 
konstaterade hon i sin bok att befolkningen istället åt allt mer animalisk mat, 
som kött, och även totalt sett större mängder mat. Hon beskrev i boken hur 
livsmedelsindustrin började att lägga sig i kostrådens utformning till 
allmänheten när kost-och näringsrekommendationerna förändrades från ”äta 
mer” till ”äta mindre”. Under 1960-talet skiftade fokus från att tidigare 
förebygga näringsbrister hos befolkningen till att allt mer handla om att 
förebygga kroniska sjukdomar som t.ex. hjärtkärlsjukdomar, fetma, diabetes 
och senare också cancerformer. Ett skifte från ”äta mer” till att ”äta mindre”, 
som hon menade inte uppskattades av de branscher som producerade de 
produkter man borde äta mindre av. Kött-, mejeri-, matfett- och 
sockerbranscherna var lindrigt sagt inte särskilt trakterade av att kostråden 
kom att innebära begränsningar. Placeringen högt upp i matpyramiden 
signalerade lägre intag och var inte populärt. Inflytandet menade hon ledde 
till att de efterföljande kostråden inte konkretiserades 1995. De enda konkreta 
råd som gavs om livsmedel handlade om att ”äta mer” och då av spannmål, 
frukt och grönsaker, medan råden av typen ”äta mindre” handlade om 
näringsämnen istället för mat, som mindre fett, kolesterol, socker och salt. 
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Paleolitisk kost 

Stenålderskosten, som är en vardagligare beteckning på paleolitiska kost, har 
haft en egen utveckling i Sverige. I samband med Medicinska riksstämman 
2001 gav den då existerande tidskriften Medikament ut ett specialnummer om 
evolutionsmedicin i nära samarbete med läkaren och forskaren Staffan 
Lindeberg.  

2003 hölls i Stockholm en utbildningsdag med rubriken kliniska aspekter på 
”stenålderskost”. Fokus låg på hjärtkärlsjukdom, diabetes och metabola 
syndromet. Samma år gav Lindeberg ut sin bok Maten och folksjukdomarna, 
där han argumenterade för fördelar med paleolitisk kost. Kosten 
presenterades som ”naturlig” för människor, vad vi är skapade för att äta [4]. 
2004 gjorde SVTs Vetenskapens värld ett 24 minuters reportage där flera 
olika aspekter på stenålderskost visades i programmet. Lindeberg publicerade 
en översiktsartikel tillsammans med åtta andra författare från USA och 
Australien [5]. Enligt evolutionsteorin skulle anledningen till 
välfärdssjukdomarna bero på att det mänskliga genomet inte skulle ha hunnit 
anpassa sig till senare tiders matvanor, utan var mer anpassad till den kost 
som åts för ca 10 000 år sedan innan jordbruk och boskapsskötseln 
utvecklades. Mjölkprodukter, spannmål, socker och margarin och oljor samt 
alkohol och salt var livsmedel som inte var tillgängliga på stenåldern, men som 
hos amerikanerna i USA kunde uppgå till 72 % av totala energiintaget i vår tid. 
Den paleolitiska kosten skulle istället basera sig på kött, fågel, fisk, skaldjur 
samt rikligt med frukt, grönsaker, rotfrukter, nötter och frön, men inte potatis 
eftersom den kräver odling och det inte förekom på stenåldern.   

GI-pionjär i Sverige 

Näringsfysiologen Fredrik Paulún gav 1999 ut boken Allt om glykemiskt index 
som tog upp fettförbränning, hälsa, viktminskning, styrka, uthållighet och 
blodsockerkontroll [6]. Denna bok följdes av böcker de närmaste åren med 
titlar som Allt om fettförbränning 1 och 2 (2000-2002) och Blodsockerblues 
2002. Den senare byggde vidare på att välja livsmedel med lågt glykemiskt 
index. Dessa GI-böcker var inte bantningsböcker utan till för både idrottare 
och andra. Att bara äta livsmedel med så lågt GI som möjligt var inte 
budskapet. Efter träning kunde det t.ex. vara bra att välja livsmedel med högt 
GI. De närmaste åren följdes GI-böckerna av nya upplagor och ytterligare 
böcker på samma grundtema men med olika målgrupper samt mer renodlade 
receptböcker. Man kan säga att Paulún både var tidigt ute med konceptet att 
förbränna fett och populariserade GI-begreppet för allmänheten. 2005 gav 
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han ut boken Paulúns stenålderskost. Begreppet glykemiskt index förekom 
som allra mest i svensk media 2004. 

Atkins fettdiet åter till heders  

I juli 2002 kom den välkände vetenskapsjournalisten Gary Taubes artikel i 
New York Times, What If Fat Doesn't Make You Fat? Taube hade själv provat 
Atkinsdieten och gått ner i vikt, och nu hävdade han att det i själva verket var 
för lite fett i kosten som förklarade fetmaepidemin. Läkaren Atkins hade 
publicerat sin första bok 1972 Dr Atkins diet revolution book, som tjugo år 
senare kom i en reviderad upplaga. När Taubes artikel publicerats fick 
Atkinsdieten ett uppsving i USA åren 2003 och 2004. I Svenska dagbladet i 
dec 2003 fick vi i en rubrik veta att biffbantning i USA når kulmen i jul. På 
DN debatt 11 jan 2004 och Borås Tidning 3 feb samma år presenterades Gary 
Taubes artikel. När dieten var som populärast 2004 följde en av elva 
nordamerikaner den [7]. Hösten 2005 hade populariteten fallit till 2 procent. 
Det här konceptet fick ett uppsving också i Sverige. Ekonomen Ola Lauritzon 
gav 2004 ut sin bok Gå ner i vikt med GI-metoden. Han startade 
internetsajten GI-viktkoll med Expressen och TV4 som delägare. Genom 
ordet GI i boktiteln kunde han dra nytta av det goodwill som tidigare byggts 
upp kring GI-begreppet. Hans bok byggde på samma principer som 
Atkinsdieten, främst initialt, alltså först en period med extremt lite 
kolhydrater (20 g/dag) för att tömma kroppens kolhydratförråd i lever och 
muskler och således försätta kroppen i ketos [8]. Atkins själv menade att man 
då kunde äta obegränsat med fett. Nästa fas kallades fettförbränningsfasen då 
högt proteinintag skulle minska risken för muskelförluster, max 40 g 
kolhydrater per dag. När viktmålet var nått gällde det att behålla vikten, och 
det var egentligen nu som det handlade om att äta efter GI och det är också 
här som kosten skiljer sig ifrån Atkins och istället mer följer idéerna i Paulúns 
böcker.  

Samma år gav sjuksköterskan Bitten Jonsson och Pia Nordström ut boken 
Sockerbomben, som gick ut på att man kan bli beroende av socker, och det 
beroendet måste brytas. Under åren 2003 och 2004 förekom sockerberoende 
frekvent i media. En sökning i Mediearkivet visar på ett 70- tal träffar både 
2004 och 2005. 

Lågkolhydratkosten kommer till Sverige 
När Atkinsdieten och liknande varianter under begreppet ”low carb diet” är 
som populärast i USA 2003-2004 förekom den sparsamt i svensk media. Även 
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om Atkinsdieten dykt upp 2003 så hade den konkurrens av fransmannen 
Montignac i medierna. Ordet lågkolhydratkost förekom inte i svensk media 
före 2003, än mindre LCHF (low carbohydrate high fat). Under 2004 följde 
Sydsvenskan en grupp medarbetare som fick gå ner i vikt med hjälp av olika 
dieter, däribland Atkinsdieten och det är här lågkolhydratkosten nämndes 
först. På senhösten 2004 tog Fråga doktorn i SVT1 upp den så kallade 
Karlshamnsstudien. I studien fick diabetiker äta lågkolhydratkost, som de 
gick ner i vikt på. Samma period sände Vetenskapens värld ett BBC-program 
om Atkinsdieten.  

2005, när fetma låg högt på USAs medieagenda dalade ändå intresset för 
Atkinsdieten, medan medieintresset i Sverige knappt kommit ur startblocken. 
Men det ökade i och med att flera svenskar provade lågkolhydratkoster och 
började blogga och skriva böcker om sina erfarenheter.  

LCHF in på mediearenan 
När WHI-rapporterna publicerades var LCHF ännu inte ett begrepp som 
användes i medierna. När begreppet myntas är oklart, men första belägget i 
svensk media var i form av en insändare i Nerikes Allehanda 12 okt 2006, dvs. 
först ett halvår efter WHI rapporterna: 

Det är inte bara godis och läsk som innehåller massor med 
socker/kolhydrater utan även potatis, pasta, ris och bröd + alla 
lättprodukter. Det är kolhydrater som slaggar igen blodkärlen och det 
mättade fettet som spolar dem rena igen. Kolhydrater verkar också vara 
roten till många inflammationer i kroppen. Så ett högre intag av naturligt 
fett från mjölk, riktigt smör och kött gör oss friskare. Nya rön visar att denna 
LCHF-kost får folk att bli friskare och samtidigt gå ner i vikt. 

Begreppet LCHF-kost användes troligen för att särskilja den ifrån den så 
kallade GI-metoden för viktnedgång, som den ofta sammanblandades med, 
men möjligen också för att skilja sig ifrån andra lågkolhydratkoster som t.ex. 
stenålderskosten. LCHF var en nordisk variant, som troligen hade sin grund i 
våra traditionella kostvanor där mejeriprodukter varit centrala tillsammans 
med intag av andra animaliska livsmedel, som också ger mättat fett.  

WHI – är det inte glömt nu?  

Efter de första WHI-publikationerna har media, forskare och debattörer i 
Sverige haft tid att läsa rapporterna ordentligt, fundera mer över vad studien 
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innebar, vad kostförändringen egentligen bestod i, och hur det här förhåller 
sig till svenska förhållanden. Man har även haft tillgång till den omfattande 
kritiken av WHI-studien. Det var en stor och betydande studie med metodik 
av hög kvalitet (RCT alltså) som många kan vilja hänvisa till i olika syften. En 
senare granskning av rapporterna borde fått betydelse för hur WHI-resultaten 
används och citeras. Är medias rapportering glömd och gömd under alla 
rapporter som kommit sedan dess? Eller är det inte så? För vilka kostbudskap 
har WHI-studien i så fall utnyttjats? Utan att göra anspråk på att vara 
heltäckande vill jag exemplifiera med några nedslag där hänvisning till WHI-
studien uttryckligen funnits med.   

I Läkartidningens debatt om LCHF-kosten 2008 skriver Claude Marcus m fl. 
att i WHI-studien kunde vissa subgrupper av bröstcancer kopplas till 
minskat fettintag [9]. Det är enda stället där WHI citerats i samband med 
bröstcancer. I alla andra sammanhang verkar studien användas främst i 
samband med hjärtkärlsjukdomar.  

I en diskussion i SR P1-morgon 23 april 2009 mellan professorerna Fredrik 
Nyström och Stefan Rössner handlade diskussionen huvudsakligen om det 
mättade fettet. Nyström menade att så länge man inte blir överviktig får man 
äta ganska mycket vad som helst. Argument hämtade han ifrån WHI: En stor 
studie där man minskat allt intag av fett [...] som inte kunde visa hjärt-
kärlsjukdom gick ner och det hade absolut ingen effekt på cancer heller trots 
att man i samma studie ökat intaget av grönsaker och fibrer. Nyström 
menade vidare att Women’s health initiativ är den bästa studien: … den enda 
studie som är designad för att verkligen visa effekten på hjärtkärlsjukdom... 
Han hävdade att de som är hjärtkärlsjuka ska äta läkemedlet statiner och att 
kosten inte hade någon betydelse.  

I ett konferensreferat 2008 från en hearing om fett där rekommendationerna 
diskuterades stod att professor Berglund hänvisade till resultat från WHI där 
man inte fann något samband mellan intag av mättat fett och förekomst av 
hjärtkärlsjukdom [10]. Vilket som bekant inte riktigt var vad som studerades. 

I Aftonbladets serie Fettskolan 2007 där LCHF kosten marknadsfördes och 
huvudrubriken löd: Ät fett – bli lättare stod det sedan i artikeltexten:  

… och Women’s Health Initiative i USA visar att det mättade fettet inte alls 
är farligt. Tvärtom visar studierna den som äter det är friskare än den som 
inte gör det [11]. Den här tolkningen kan ha samband med vad som 
förekommit på bloggar.  

På LCHF-bloggar har också hänvisats till resultaten från WHI-studien. På en 
blogg stod det om WHI att deltagarna drog ner rejält på fettintaget, samt åt 
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mer frukt och grönt. Resultatet blev ingen minskning av risken för 
hjärtsjukdom. Faktum var att för de redan hjärtsjuka fanns en tendens till 
ökad risk i lågfettsgruppen, som var statistisk signifikant. Som grädde på 
moset sågs ingen minskad cancerrisk… [12]. En något neutralare variant av 
texten återfanns på svenska wikipedia under low carb high fat. Ett tiotal 
andra bloggare har klistrat in antingen bloggtexten eller wikipediatexten på 
sina egna sidor under rubriker som vetenskapligt stöd för LCHF-kosten.  

På en annan blogg långt senare hänvisade skribenten till DN:s Karin Bojs och 
skrev: I en mycket stor och välordnad studie av WHI (Women’s Health 
Initiative) konstateras att det inte finns något samband mellan mättat fett 
och risk för stroke eller hjärtkärlsjukdomar. Däremot borde transfetter 
(processat fett) förbjudas anser studien [13]. Detta var inte ens i 
överenstämmelse med DN:s text som snarare ville minska intaget av mättat 
fett  och istället öka intaget av omättade fetter.  

WHI-studien har fortsatt att på olika sätt anföras som bevis. I en artikel i en 
nätversion sorterad under ekonomi oktober 2014 står: Det var länge nästan 
tabu för forskare att ifrågasätta faran med mättat fett. Följt av nämnandet 
av WHI-studien som avslutas med Forskarna kunde inte visa någon koppling 
mellan minskat fettintag och effekt på risken att få tjocktarmscancer, hjärt-
kärlsjukdomar eller stroke [14]. Bröstcancer nämns som vanligt förstås inte. 
I WHI undersöktes inte effekten av mättat fett som oberoende riskfaktor. Det 
har gjorts i andra studier, men då bör man hänvisa till dem istället. 

Upprepas någonting tillräckligt ofta så kan det bli den bestående 
uppfattningen om vad WHI egentligen innebar och bevisade, hur missvisande 
det än är.   

I Socialstyrelsens dokument Kranskärlssjukdom – vetenskapligt underlag för 
Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008 hänvisades också till WHI. Under 
avsnittet risker med osunda matvanor för hjärtkärlfriska patienter drogs tre 
slutsatser, varav två handlade om fetter. Den första är den enda som byggde 
på WHI-studien. Minskad mängd fett i en energibalanserad kost tycks inte 
minska risken för hjärtkärlsjukdomar hos kvinnor (gott vetenskapligt 
underlag). Den andra slutsatsen gällde effekter av olika typer av fetter och 
byggde alltså egentligen på andra vetenskapliga studier än WHI (som inte 
studerade den saken). Här framgår det att Högt intag av mättat fett och 
partiellt härdade fettsyror (transfetter) ökar risken för hjärtkärlsjukdomar 
(gott vetenskapligt underlag). I ett avsnitt som handlade om sunda matvanor 
så står det om fettkvalitet Systematiska översikter av god kvalitet visar att 
risken att insjukna i hjärtkärlsjukdomar minskar vid ett ökat intag av 
omättade fettsyror på bekostnad av mättade fettsyror.  
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Kosttrender avlöser varandra 

På databasen Mediearkivet kan medier lägga ut sina artiklar. Genom att söka 
där har jag skapat mig en uppfattning om LCHF-kosten och andra 
kosttrenders förekomst och utveckling i tryckta medier. I svensk dags-och 
kvällspress har helt klart LCHF-kosten gjort en mediemässig raketkarriär, 
från en första träff 2006 till toppnotering 2012 på över tusen träffar för att 
sedan mer än halveras under 2014. Detta betyder inte att kosten behöver ha 
förordats, utan kan lika gärna ha kritiserats, eller bara omnämnts i samband 
med andra koster. Kvällspressen dominerar, medan dagspressen i genomsnitt 
under åren 2007-2014 kan ha gett mindre än en träff per år vid sökning. Vilka 
spår LCHF har satt i konsumtionsmönster är svårt förutsäga. Ser man till 
försäljningsstatistik så ökar t.ex. konsumtionen av feta mejeriprodukter på 
bekostnad av magrare varianter. Möjligen har LCHF förstärkt den trend som 
pågått sedan 60-talet, dvs. allt mer ökad köttkonsumtion och minskande 
potatiskonsumtion.  

Sett över tiden har även andra kosttrender haft större eller mindre 
mediepåslag, Stenålderskosten tycks delvis ha slukats av LCHF-trenden så till 
vida att LCHF inte sällan marknadsförs med argument hämtade från 
evolutionsteorier om stenålderskost. Men också en trend att modifiera LCHF 
mot mer av stenålderskost. Trenden mot mindre gluten och laktos stämmer 
också rätt bra med stenålderskosten. Vegetarisk kosthållning har 
representerat en alternativ mathållning under mer än 100 år, och har många 
likheter vad gäller livsmedelsval med medelhavskosten. Inom idrott och för 
fysisk prestation är kost viktigt för yngre människor och råden har andra 
syften än när det gäller problematiken för överviktiga medelålders. De stora 
morgontidningarna har skrivit om vegankost och stenålderskost förutom om 
LCHF-kost. En skillnad är att LCHF har en annan målgrupp – personer med 
övervikt och fetma, till skillnad från stenålderskost och vegankost. Därmed 
inte sagt att inte stenålderskost och vegankost skulle vara verksamma. Vad 
gällde vegankosten var det snarast risken för låg kroppsvikt som framfördes 
som kritik mot den kosten i medierna. Men i argumentationen för andra 
kosttrender åberopas varken WHI-studierna eller mediernas WHI-
rapportering. 

Medierna verkar ha delat upp marknaden mellan sig. Aftonbladet har gett ut 
en bilaga med GI-mat medan Expressen tillsammans med Göteborgs-
Tidningen (GT) och Kvällsposten (KP) en bilaga med LCHF-mat. Är det via 
media som intresset väcks eller fångar media upp en trend och rider på den så 
länge intresset är lukrativt? Nya böcker blir mediehändelser och tvärtom. När 
programledaren och bloggaren Katrin Zytomierska kom med en bok om LCHF 
2012 gjorde SVT Debatt ett program om hennes LCHF-kost, vilket förstås gav 
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boken extra skjuts i marknadsföringen. När SVT våren 2013 sände BBC-
programmet med vetenskapsjournalisten Michel Mosley om periodisk fasta så 
startade 5:2 trenden1 i Sverige, med åtföljande tidningsreportage och 
bokproduktion.  

Jag tänker inte ge mig in på att spå kommande kosttrender, men de är som så 
mycket annat i trendväg något som kommer och går och kommer tillbaka. 
Kosttrender är heller inte samma sak som mattrender, där trendspaningar 
görs på samma sätt som spaningar för mode- eller inredningstrender. 
Mattrender kan få stor betydelse för hälsan, men också sakna hälsomässiga 
influenser. 
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6 Från vetenskap till medierade 
kostbudskap  

Numera rapporteras det relativt flitigt i massmedia ifrån stora medicinska 
forskningsprojekt om kost och hälsa, men man kan ifrågasätta hur hälsobe-
främjande den informationen är för allmänheten. Till nytta eller nöje eller rent 
av ett folkhälsoproblem? Forskare, läkare och dietister kritiserar media för att 
vara ansvarslösa i sin rapportering, drivas av konkurrens om uppmärksam-
heten och vara alltför okunniga om hur forskning går till [1]. Journalisterna å 
sin sida kan anklaga forskarsamhället för att begränsa tillgången till 
information och att man ställer upp hinder för spridning av medicinsk forsk-
ning. Medan medierna skyller på forskarna och forskarna skyller på medierna, 
så verkar alla hysa förhoppningen att allmänheten ska ha så liten tilltro till 
medierna att det inte spelar någon roll vilka budskap som väller fram. Dålig 
journalistik kan skada mediets rykte, men när det gäller kost och hälsa kan 
informationen även skapa falska förhoppningar såväl som obefogad rädsla 
och oro hos publiken.  

De flesta, även forskare och kostrådgivare av olika slag, tar del av nyheter om 
kost och hälsa genom medierna. Bortsett från att informationen kan vara 
felaktig, ytlig eller sensationsskapande, så är det ändå en viktig källa till vad 
som är på gång på forskningsfronten. Kom bara ihåg att det är medierna som 
väljer ut vad som kommer publiken till del.  

Som man bäddar får man ligga  
– om forskarnas kommunikation 

Först tänkte jag med utgångspunkt från WHI sammanfatta forskarsamhällets 
roll för kostbudskapen i media. De vetenskapliga originalartiklarna från 
WHI:s kostintervention var komplicerade och inte skrivna för att förstås för 
andra än specialister på nutritionsepidemiologi. Som i alla medier är det brist 
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på utrymme även i de vetenskapliga tidskrifterna, vilket gör att många led i 
hanteringen av data inte fått plats i varje enskild artikel. Ett problem var att 
framräknade skillnader och förändringar presenterades utan tillgång till 
grunddata. Det kan också vara svårt att greppa vad de olika beräkningarna 
innebar eftersom de skedde i statiskprogrammens ”svarta lådor”. För att 
förstå behövs kunskap i de statistiska analysmetoder som använts.  

 Svårigheterna i originalartiklarna kan vara en anledning till att 
medierapporteringen enbart använt sig av pressmeddelanden som källor. Det 
har i sin tur medfört att pressmeddelandena fått avgörande betydelse för 
utformningen av de efterföljande nyhetstexterna. I fallet WHI gav 
forskningsorganisationerna och tidskriften JAMA ut pressmeddelanden. 
Eftersom JAMA är en medicinsk tidskrift fokuserades innehållet i 
pressmeddelandet helt på sjukdomsutfallen, som inte skiljde sig signifikant åt 
mellan de två grupperna. Både i JAMA och andra pressmeddelanden 
negligerades kosterna och skillnader beskrevs i abstrakta termer, ofta som 
ökningar eller minskningar i procent fast det inte handlade om det.  

Pressmeddelanden skrivs av pressinformatörer, journalister med kunskap om 
hur en historia ska berättas, så att den uppmärksammas av så många 
nyhetsmedier som möjligt och helst så förenklat att medierna kan ta in texten 
mer eller mindre direkt. Varken forskarna själva, deras institutioner eller 
vetenskapliga publikationer vill föra fram ett noll-resultat. Helst vill man ha 
ett positivt resultat men ett negativt duger också, bara inte noll. Att 
interventionen i WHI misslyckats – i synnerhet eftersom kritiker till projektet 
före starten förutspått hur det skulle gå – vill förstås ingen medge. Istället 
valde man att stödja sina slutsatser på de små men signifikanta skillnader som 
trots allt uppmättes mellan de två gruppernas kostintag. De valde också att 
bortse ifrån vad de redan visste om underrapporteringen. I fallet WHI var 
pressmeddelandena inte överdrivna, vilket gav upphov till två rätt objektiva 
TT-texter, som togs in av några svenska medier.  

WHI-forskarna insåg själva i efterhand att de inte förutsett vilken medie-
effekten skulle bli, men som man bäddar får man ligga. Forskare måste bli 
bättre på att förtydliga och förklara sina resultat. De måste också inse att de 
inte längre har tolkningsföreträde. Tillgängligheten på forskningsnyheter har 
ökat sedan 2006 genom internet. Intresserade individer kan starta bloggar 
där studier kritiseras eller lovordas och slutsatser dras. Bloggar som även 
traditionella medier tar del av. En större kunskap i forskningsmetodernas 
begränsningar och möjligheter, styrkor och svaghet skulle kunna bidra till 
bättre diskussioner kring olika studiers resultat och de slutsatser som kan 
dras.  
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Forskare kritiserar och diskuterar sina metoder sinsemellan och hur de kan 
utvecklas, men att beskriva studien begränsningar på ett för allmänheten 
begripligt sätt är ingen enkel uppgift. Det kan lätt uppfattas som självkritik, 
och risken är stor att nyhetschefer skulle låta nedtonade pressmeddelanden 
åka direkt i papperskorgen. En risk som få är villiga att ta, i synnerhet om de 
är ensamma på mediearenan med den ödmjuka inställningen.  

Förutom pressmeddelande påverkar också intervjuade experter det 
medierade budskapet. När det gällde WHI:s kostintervention intervjuades 
vetenskaplig expertis. Så sker inte alltid. Det var bra att så skedde. Experterna 
kan ha valts av journalisten för att underbygga journalistens valda vinkel, eller 
så kan journalisten ha påverkats av experten till att välja vinkel. I de svenska 
WHI-texterna framkom ett par tendenser; antingen att experten fick värdera 
studien, förtydliga och ge råd, eller att hänvisningar gavs till experten som 
stöd för åsikterna i texten. Det är värdefullt om forskare kan offra av sin tid 
och ställa upp och kommentera t.ex. amerikanska studier och sätta dem i ett 
sammanhang användbart för svenska förhållanden. Detta skedde också i en 
del texter i samband med den svenska WHI-rapporteringen, även om jag 
gärna sett att den delen fått ta mer plats än rena åsikter.  

Det kan finnas ett intresse hos medverkande experter att ta tillfället i akt att 
driva sin egen linje. Forskare kan vara lite som företagare, där varumärket ska 
skyddas, och alla vet att popularitet hos publiken kan vara värt mycket. Att ha 
folkhälsan i åtanke ligger inte i allas intresse.  

Numera förekommer det också att bloggare, som inte är forskare, i varje fall 
inte experter på området, ges tillfälle att kommentera, speciellt i kvällspressen 
där de blivit mediakändisar.  

Forskningsorganisationer som universitet, anslagsgivare och vetenskapliga 
tidskrifter har under senare tid blivit allt mer medialiserade. De har anpassat 
sig efter mediernas villkor och arbetsmetoder i högre utsträckning än vad den 
enskilda forskaren gjort, och därmed också blivit skickligare i att utnyttja 
medierna för sina syften och bli synliga på medieagendan. Anpassningen till 
medielogiken och mediernas arbetssätt kan ha lett till att överdrivna hälso- 
och medicinska påståenden i massmedia numera har sitt ursprung redan i de 
vetenskapliga institutionernas pressmeddelanden. I en studie undersökte 
forskare 462 pressmeddelanden från 20 ledande universitet i Storbritannien 
2011 för att se i vad mån påståendena stämde med resultaten i de 
vetenskapliga originalartiklarna [2]. De fann att 40 % av pressmeddelanden 
innehöll överdrivna hälsoråd, 33 % innehöll överdrivna påstående om orsak 
och verkan och 36 % innehöll överdrivna slutsatser som drogs ifrån djurförsök 
till att gälla människor. Forskarna konstaterar att mycket av de överdrifter 
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som vi kritiserar media för att skapa fanns redan i de pressmeddelanden som 
skickats ut.  

Pressmeddelandena kan ha en avgörande roll för nyhetsrapporteringens 
utformning i media. Men medierna är också fyllda av andra typer av artiklar 
och reportage om kost och hälsa. Alltifrån personliga berättelser om lyckosam 
viktnedgång till typ 10 råd som förebygger cancer och korta glimtar med 
hälsopåståenden. Dessa texter påverkas troligen mer av faktorer utanför 
vetenskapssamhällets kontroll. Här spelar medierna själva huvudrollen och 
får ta ansvaret för effekterna på folkhälsan.  

Spiken i kistan  
– om media som kostrådgivare 

Det är ingen enskild individ som kan ställas till svars – ansvaret får fördelas 
över alla inblandade parter på redaktionerna. Det är deras val av vilka 
forskningsnyheter som ska få komma publiken till, deras val av hur de vinklas, 
deras val av kommenterande experter eller icke-experter, deras val av 
placering i nyhetsflödet, rubriksättning, och bildval som påverkar det samlade 
utbudet av kostbudskap i svensk massmedia, och sannolik också 
kosttrenderna. En italiensk studie visade på samband mellan medias 
kostbudskap och matvanor. Forskarna fann ett säkerställt samband mellan 
hur mycket allmänheten tagit del av massmedias information om 
medelhavskost och hur väl man följde medelhavskosten [3]. Medias 
inflytande på matvanor ska inte underskattas. Det finns ingenting som säger 
att inte massmedia skulle ha ett inflytande över matvanorna i Sverige också. 
Att man försöker göra nyheter och fakta underhållande behöver inte vara 
någon nackdel. Det kan snarare medföra att kost och hälsa-budskap kan få 
större spridning och nå fler, men då bör det finnas en vetenskapligt baserad 
kärna i budskapet. 

När det blev bra 
De svenska texter som i stort sett var översättningar av pressmeddelanden 
gällande WHI blev rent sakligt korrekta, dvs. de överensstämde med 
originalartiklarnas resultat. Dessutom innehöll de fler studieresultat än andra 
svenska medietexter. Den här extra informationen gav publiken en möjlighet 
att dra egna slutsatser. Samtidigt innehöll dessa texter mer medicinska 
facktermer och var därför kanske inte lika lättillgängliga för allmänheten som 
mer förenklade texter. 
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I ett antal texter förklarade WHI-forskare, som intervjuats i pressmeddelan-
den, det uteblivna resultaten med att allt fett hade minskats i interventions-
kosten. De påpekade att det är valet av fettkvalitet som är det viktiga, att välja 
omättat istället för mättat fett. Det här förhållandet kommenterades också av 
en intervjuad svensk forskare.  

Vad som saknades 
En nackdel blev förstås att intressant och viktig information som dolde sig i 
originalartiklarna inte kom med när de svenska texterna följde 
pressmeddelandena. När forskningsnyheter presenteras läggs sällan någon 
större vikt vid vad deltagarna egentligen ätit, eller hur kostförändringen eller 
skillnaderna mellan grupperna sett ut, eller hur matvanorna varit i jämförelse 
med svenska förhållanden.  Så var det också med WHI. Rent generellt fick 
tyvärr publiken veta alldeles för lite om maten, dvs. det man faktiskt mätte 
effekten av. Det medför också att publiken inte ges möjlighet att dra egna 
relevanta slutsatser.  

Öppnar för feltolkningar  
Ibland är det inte fel det som står i texten, men det öppnar för feltolkningar 
som med uttrycket ”totala fettintaget”. När det står att totala fettintaget inte 
minskade risken för insjuknande så avses att om man bytte ut fett mot samma 
energimängd från kolhydrater så minskade inte risken. Det kan dock tolkas 
som att det är riskfritt att äta obegränsat med fett. Andra studier, som också 
visat att fettintaget inte har någon betydelse, handlar just om att andelen 
energi ifrån fett bytts mot andra energikällor, i regel kolhydrater, och inte alls 
om att mängden fett i gram räknat skulle sakna betydelse. Stora fettintag för 
ofta också med sig höga energiintag, och höga energiintag i sin tur ökar risken 
för övervikt och fetma om inte den fysiska aktiviteten samtidigt är hög.  

När det blev fel - viskleken 
Det är först när medierna använder andra svenska medier som källor som 
missförstånd och felaktigheter uppstår. Det behöver inte ha stått fel saker i 
källan, utan det kan vara tonläget i texten som tolkats. Två exempel: 

Istället för att beskriva att bristen med kostinterventionen var att allt fett, 
minskades, så tillskrevs istället WHI-studien resultatet att omättat fett 
minskade risken för hjärtsjukdom medan mättat fett ökade risken - något som 
inte alls studerats. 
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Det förekom också att livsmedelsverket ansågs sakna kunskap om omättat och 
mättat fett i och med att en källa beskrev att den inte hittat igen 
livsmedelsverkets information i frågan.  

Viskleken fortsatte också flera år efteråt och budskapet förändrades igen. Nu 
beskrevs mättat fett rentav som det hälsosammaste alternativet, med 
hänvisning till den tidigare medierapporteringen, trots att det inte var så det 
stod i media. Även om bara tre-fyra studier nämns i en medietext där risken 
med mättat fett tas upp så är WHI ofta en av dessa studier.  

En risk med sådana här mediala ”viskningslekar” är att man debatterar och 
drar slutsatser på felaktig grund. Hur många sådana sken-debatter har inte 
utspelat sig medierna? En annan risk är att när felaktigheter upprepas 
tillräckligt ofta kan de uppfattas som sanningar. Om publikens beteende 
påverkas kan det i förlängningen få betydelse för folkhälsan.  

Om inte sensation så ändå ett drama 
Det skapas lätt sensation kring forskningsresultat om kost och hälsa, antingen 
nytt revolutionerande hälsosamt eller brett uppslagna hälsolarm. De flesta 
texterna om WHI var inte alls sensationsinriktade, men när det förekom så 
hamrades det verkligen in med upprepningar i samma text av ordval som 
ingen som helst effekt, och längre ner i brödtexten inte gav några som helst 
hälsovinster.  

Ibland förklarades allt tidigare vetande om hälsosam mat som bortsopade i 
och med WHI-studien. … sista spiken i kistan på den gamla dogmen "ät 
mindre fett". Ungefär som det stått i Washington Post This should be the nail 
in the coffin for low-fat diets [4]. Betydelsen av studien dramatiserades med 
ordval i krönikor som en veritabel folkhälsobomb exploderar och domen över 
fettparadigmet inte nådig. Det förekom överdrifter som kunde leda till att 
publiken vilsefördes om betydelsen av studiens resultat. Sista spiken antyder 
att det funnits åtskilliga spikar inslagna redan tidigare, och att nu var det klart 
för begravning.  

Brist på uppföljning 
Ett annat problem var att media inte följde upp vad som hände sedan. De 
valde inte bara bort viktiga rapporter från WHI före februarirapporterna, utan 
även studierna som kom senare. När biomarkörstudien publicerades kom 
också bevisen på underrapporteringens omfattning. Så mycket som att nästan 
en tredjedel av energiintaget inte hade kommit med i självregistreringarna. 
Hur mycket av det oregistrerade intaget som bestått av fett eller kolhydrater 
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var förstås okänt. Om inte tidigare, så hade det nu varit läge att se över de egna 
slutsatserna ifrån WHI igen, men så skedde inte. Det finns förstås flera skäl 
till att detta förhållande inte kommer till allmänhetens kännedom. Dels är väl 
ambitionen att dra ut spikar inte lika stor som att hamra in dem. Dels kan man 
fråga sig - hur skulle en sådan artikel kunna se ut för att få plats i ett 
nyhetsmedium? Det är knappast ett löpsedelsämne. Eftersom det är praktiskt 
taget omöjligt att publicera den typen av uppföljande nyheter, så är det än 
viktigare med nyansering i rapporteringen redan från början. Det är också 
viktigt hur man hanterar WHI i andra efterföljande sammanhang så inte 
felaktigheterna får fortsatt spridning. 

Forskningen vi aldrig får höra talas om 
En viktig roll hos medierna är att välja vad publiken ska få ta del av. Om 
svenska medier låter de högst rankade medicinska tidskrifterna styra urvalet 
av kostbudskap så kommer den mesta näringsforskningen att hamna utanför 
radarn eftersom de amerikanska NEJM och JAMA främst är 
sjukdomsinriktade och inte nutritionsinriktade. Studierna från The European 
Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) publiceras 
främst i europeiska tidskrifter som t.ex. BMJ (British Medical Journal) och i 
nutritionstidskrifter, både amerikanska och europeiska. EPIC-projektet 
omfattar 23 centra från 10 europeiska länder i en prospektiv kohortstudie som 
pågår [5]. Från Sverige deltar Malmö kost och cancer (MDC) och 
Västerbottens hälsoundersökningar (VIP = Vasterbotten Intervention 
Project).  

Rubrik och bild skapar budskapet 
Flera massmedietexter illustrerade sina rubriker om fettets ofarlighet med 
bilder på pizza. Pressmeddelandena var påtagligt abstrakta vad gällde maten 
i studien. Att framför allt bilder på pizza valdes härrör ifrån hur budskapet 
uppfattades av den som valde bildillustration. Slutsatserna från studien var 
egentligen inte lätta att illustrera. Pizza representerar ofta fet mat, eftersom 
den kan drypa av smält ost, men pizza består även av raffinerat vetemjöl i 
bottnen, alltså kolhydrater. Så egentligen står pizzan för motsatsen till de 
officiella kostråden, där råd om fullkorn, baljväxter och grönsaker spelar en 
huvudroll. När nu kostråden samtidigt ifrågasattes så blev det underförstått 
att pizza nu visat sig vara lika hälsosamt eller rent av hälsosammare än just 
fullkorn, baljväxter och grönsaker. 
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Att WHI var tvärt emot gjorde det till en stor nyhet 
Nyheter är per definition något vi inte visste redan, vilket förstås gör att 
forskning som stödjer eller bevisar vad vi redan tror oss veta får mycket litet 
utrymme i medierna, medan det som går tvärs emot blir nyhet. När WHI-
rapporterna kom var det kontroversiellt att påstå att fett, särskilt mättat fett, 
skulle vara bra. Näringsrekommendationerna hade förordat kolhydrater 
istället, mellan 50-60 energiprocent. Media gillar kontroversiella budskap, de 
som säger emot vad som gällde tidigare. Många köpte lågkolhydratbudskapet 
som redan lanserats och WHI togs som en slags bekräftelse. Lågkolhydratkost 
betraktades som etablerad så snabbt att budskap som gick emot 
lågkolhydrattrenden kunde få nyhetsstatus. Redan året efter WHI kunde man 
läsa att stenåldersmaten i Papua Nya Guinea hade bidragit till höga halter av 
en antikropp som skyddar mot åderförkalkning och hjärt- och kärlsjukdomar. 
”… en närmare titt på trobriandernas meny visar på en diet som är aningen 
kontroversiell i dessa dagar. 70 procent av energin kommer nämligen från 
kolhydrater, främst i rotfrukter, och mycket lite från fett.” [6]. 

Mer källkritik  
Media kan vara en värdefull källa till information om kost och hälsa. Värdet 
för folkhälsan skulle öka om medierna var mer källkritiska. Bristen på 
kompetens att sätta sig in i och analysera forskningsrapporter är tyvärr stor, 
en större brist än bristen på tid, enligt Pia Rehnquist, nyhetschef ([7]. Med 
detta sagt vill jag ändå lyfta fram några punkter som önskemål:  

• Det vore bra om journalisterna trots allt läste diskussionerna i de 
vetenskapliga originalartiklarna för se om det finns information som 
påverkar slutsatserna, men som författarna av pressmeddelande inte velat 
ha med eller fått plats med. Här tas styrkor och svagheter med studien 
fram, resultat jämförs med andra studiers resultat och möjliga 
förklaringar till resultatet diskuteras. En sådan läsning kan bli avgörande 
för tonläget på rubriker – det kanske inte är läge slå på stora trumman för 
omvälvande kostförändringar. Resultaten kan vara betydelsefulla ändå 
för delar av publiken som indirekt ges möjlighet att göra informerade val 
i sina liv.  

• Det vore bra om journalisterna var mer kritiska mot användning av 
sekundärkällor, där lägsta kravnivån borde vara att inte förändra den 
källans budskap, allt för att undvika viskningslekens effekter. 

• Det vore bra om journalisterna också arbetade källkritiskt gällande 
intervjupersoner. Är de kompetenta eller bara röster, som man vet 
kommer att attrahera köpare av lösnummer? Röster vars kändisskap 
medierna själva kan ha varit medskapare till.  
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Journalisten som expert 
Alla äter vi mat. Det gör att många tycker sig ha tillräckliga insikter baserad 
på egen erfarenhet, som man också gärna delar med sig av. I medieflödet i 
samband med WHI förekom exempel på hur journalister tog på sig 
expertrollen och gjorde egna bedömningar om vilka kostråd som borde gälla 
och hur rekommendationerna borde förändras. Journalister måste förstås få 
ha åsikter, men det kan vara svårt för publiken att inse vad som är 
beskrivningar om en studies resultat och vad som är resonemang gjorda av 
journalisten själv. En del av medierapporteringen från WHI kännetecknades 
mer av att lyfta fram åsikter än av att fördjupa sig i sakfrågan.  

Sveket mot kvinnorna 
Kvinnor i norra Europa hade världens högsta dödlighet i bröstcancer när 
WHI-rapporterna kom [8]. Medianåldern för att insjukna i bröstcancer var i 
Sverige i genomsnitt 62 år för åren 2000–2006, vilket innebär att hälften av 
alla som fått bröstcancer var 62 år eller äldre [9]. Insjuknandet i bröstcancer 
har ökat stadigt de sista 50 åren, från ca 70 insjuknade per 100 000 kvinnor 
till mer än 140 per år [10].  

Att äldre kvinnors hälsa negligerats i forskningen var skälet till att WHI alls 
drogs igång. Men vad gjorde svensk massmedia? Ordet bröstcancer förekom 
inte i en endaste rubrik, det är knappt att ordet kvinna nämns. De valde istället 
diskutera generella näringsrekommendationer om fett och hjärtkärlsjuk-
domar. En forskare citeras: Risken är annars stor att vi får en förödande 
svekdebatt där människor känner sig bedragna (SvD108). Inte är det äldre 
kvinnor som han avser, inte kvinnor överhuvudtaget.  

Det här hade varit ett tillfälle för svensk media att visa intresse för 
målgruppens hälsofrågor. Men nej, forskningsresultaten användes istället 
som argument för att ändra näringsrekommendationen för alla i Sverige 
därför att insjuknandena i hjärtkärlsjukdom inte minskat hos kvinnorna i 
WHI. Kom hjärtkärlsjukdom i fokus för att dessa sjukdomar drabbar även 
män, medan bröstcancer inte gäller dem? Det är inte i alla lägen lämpligt att 
generalisera resultat från kvinnor till män, lika lite som från män till kvinnor. 

Det var omotiverat att beskriva resultaten för bröstcancer som ingen som helst 
effekt bara för att de i WHI nått signifikansnivån på 0,07 istället för 0,05. Om 
man nu ändå satte tveklös tilltro till studien, som de flesta medierna i Sverige 
verkar ha gjort, då blir det ett svek mot kvinnorna att inte tala om att de 
kvinnor som faktiskt minskat sitt fettintag mest också minskade sin risk för 
bröstcancer med 22 %. Särskilt som samtidigt Malmö kost och cancer visat på 
46 % ökad dödlighet i cancersjukdomar hos kvinnor med högt fettintag (46 
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E% jämfört med 30 E%) [11]. Den här ökade risken fanns inte hos män. 
Skillnaden förklarades bero på att kvinnors bröstcancer, äggstocks- och 
livmodercancer stod för 38 % av dödligheten i cancer, vilket forskarna menade 
drog upp dödlighetssiffrorna vid högt fettintag. När det gäller dödligheten i 
hjärtkärlsjukdomar sågs ingen ökad risk med högre fettintag varken hos män 
eller hos kvinnor. I rapportens slutsats menade författarna att det inte fanns 
stöd för gällande svenska fettrekommendationer utifrån deras resultat, 
eftersom nackdelarna med högt fettintag endast gällde kvinnor.  

Professor Walter Willett, som hänvisades till på flera ställen, har i sina studier 
på postmenopausala kvinnor visserligen inte visat på ökad risk för bröstcancer 
med högt fettintag hos dessa, men väl hos kvinnor före menopausen. Här sågs 
en ökad risk med intag av animaliskt fett ifrån rött kött och feta 
mjölkprodukter [12] medan risken minskade med ökande kolhydratintag [13]. 
Risken kan också påverkas av kostintagen under tonåren, där högre intag av 
animaliskt fett och enkelomättat fett ökade risken medan vegetabiliskt fett och 
fleromättat fett minskade risken, vilket också ett ökat fiberintag gjorde [14]. 
En svensk studie har visat att dödligheten hos unga kvinnor som får 
bröstcancer är mycket högre än hos äldre kvinnor [15]. Därför kan det vara 
viktigt att inte bortse från kostråd som kan minska risken för unga kvinnors 
bröstcancer bara för att råden inte är tillämpbara på kvinnor som passerat 
menopausen. 

I stället för att bygga ut medietexterna om rökning och motion, kunde de 
hellre tagit upp att fetma och alkohol är de största påverkbara riskfaktorerna 
för bröstcancer hos postmenopausala kvinnor.  

Påverka publiken 
WHI-studiens resultat som de presenterades i massmedia gav knappast 
upphov till vare sig rädsla eller oro hos publiken. Det innebar i sin tur att 
budskapen kan ha varit lätta att acceptera. Flera medietexter i WHI -
rapporteringen var framgångsrikt uppbyggda för att kunna påverka attityder 
och hälsobeteenden hos publiken [16].  

Dessa medietexter kännetecknades av  

• att vara enkla budskap där vetenskapliga termer skalats bort,  

• att budskap inte komplicerades genom beskrivningar av effekter på 
bröstcancer och risken för tjocktarmscancer som setts i studien, eller om 
underrapportering eller om andra studier som visat andra resultat  
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• att de höll sig till huvudpoängen – i det här fallet att det inte blev någon 
effekt på insjuknandena, medan man inte gick in på vad skillnaderna i 
kostintagen egentligen bestått av (som troligen komplicerat budskapet) 

• att tonen i flera krönikor närmast kunde beskrivas som fet stil med 
samtidigt understrykning, dvs. ingen kunde missa hur starkt skribenten 
själv trodde på sitt budskap  

• att trovärdigheten hos de som presenterade budskapet var hög  

• att budskapet passade publikens behov – det hade förmågan att tilltala 
många inte minst på grund av pizza-illustrationen, och slutligen 

• att enkätintervjuer med allmänheten skapade identifikation  

Bland medierna fanns det även texter som gav vetenskapligt detaljerad 
information om östrogennivåer i blodet, statistisk signifikans och polyper i 
tarmen, där komplexiteten i budskapet kan ha stött bort en del av publiken. 
Människor i allmänhet saknar kunskaper för tolka nya vetenskapliga rön. Det 
här är ett dilemma. Det jag efterlyser och vill se mer av i medietexterna kan 
vara precis det som allmänheten kan ha svårt för att förstå innebörden av. En 
lösning skulle kanske vara att media med sin makt över verklighetsbeskriv-
ningen för sin egen del ökade sin kunskap och förståelse för forskningens möj-
ligheter och begränsningar för att i sin tur kunna förmedla vidare till sin 
publik. Det andra vore att vara mer konkret när det gäller att beskriva kosten 
i studierna, om det nu gäller näringsämnen, livsmedel eller hela kostmönster 
som jämförts. Då kan publiken bilda sig en egen uppfattning.  

Att kasta ut barnet med badvattnet 
– om synen på rekommendationer  

Både allmänhet och journalister bildar sin uppfattning om vad 
näringsrekommendationerna är och vilken Livsmedelsverket roll är utifrån 
mediernas representation av detta. Det blir sedan denna medieframställning 
av både rekommendationer och Livsmedelsverk som debatteras i medierna, 
vilket texterna i anslutning till WHI-rapporterna är ett exempel på. Media 
verkade inte ha känt till budskapen och de vetenskapliga underlagen i den 
drygt 400 sidiga volymen Nordic nutrition recommendations 2004. Det må 
vara begripligt, men då bör man vara återhållsam med åsikter i stil med finns 
faktiskt inget vetenskapligt stöd. Att rekommendationer justeras med jämna 
mellanrum betyder inte automatiskt att det inte funnits vetenskapligt stöd för 
tidigare rekommendationer.  
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I debatten har Livsmedelsverkets auktoritet ifrågasatts av skribenter i 
traditionella media såväl som i bloggar. På Livsmedelsverket har de noterat 
kritik på tre områden; att vetenskaplig grund skulle saknas, att råden skulle 
kunna leda till ökad ohälsa och att verket styrs av industrin [7]. Inslag av detta 
förekom också mer eller mindre i samband med mediers WHI-rapportering.  

Om ifrågasättandet av en enskild gränsdragning i rekommendationerna (den 
om 30 energiprocent fett som planeringsmål), blåses upp till en generell kritik 
mot kostråd är det lätt hänt att det, i varje fall hos delar av publiken, kan 
uppfattas som att alla råd är helt meningslösa eller rent av hälsofarliga. I 
diskussionerna kring WHI dras även råden att äta mer frukt och grönsaker 
med i förkastandet även om det inte direkt uttrycks.  

Näringsrekommendationerna och deras konkreta tillämpning i form av 
kostråd har inte ett enda syfte, att skydda mot hjärtsjukdom, som man lätt 
kunde tro utifrån mediernas WHI-rapportering. Syftet är istället att både 
tillfredsställa essentiella näringsbehov och att förebygga även andra 
sjukdomar som kan påverkas av kosten. Kostrekommendationerna kan inte 
och ska inte ändras så fort en ny forskningsrapport kommit ut i media. I 
synnerhet inte som det är media som väljer vilken forskning publiken ska få 
ta del av, och vilka budskap som presenteras.  

”Jag vill bara äta det jag vill” 
Vetenskapens trovärdighet är i gungning när det gäller kost och hälsa. Kostråd 
kan upplevas som tillfälliga, att de snabbt förändras och att hälsolarm och 
mirakelkoster avlöser varandra. Motsägelsefulla råd kan i sin tur leda till att 
man inte längre tror på varken näringsrekommendationer eller forskning och 
i slutänden tappar intresset för att tillämpa hälsoråd som t.ex. att äta frukt och 
grönsaker eller att motionera [17].  

I en idéhistorisk krönika med rubriken Du är vad du äter, (en rubrik som 
syftar på hälsoprogrammet i TV3) stod följande [18]:  

Livsmedelsverket har fått springa medialt gatlopp på grund av 
myndighetens ovilja att föredra fett framför kolhydrater, och diverse 
experter (etablerade och självutnämnda) tävlar om uppmärksamhet för just 
sin lösning på alla problem mellan folksjukdomar och ouppnådda 
kroppsideal. [...]  

Att leverera bergsäkra råd i den värderingsfria vetenskapens namn är en 
ytterst populär aktivitet, som just på grund av sin popularitet tenderar att 
undergräva precis den stabila grund den sägs stå på. För ju fler säkra 
påståenden det finns som i vetenskapens namn hävdar det ena eller det 
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andra, desto tydligare framgår det att inte alla kan ha rätt, i alla fall inte 
samtidigt. Paradoxalt nog skulle alltså större förtroende byggas genom att 
experter sänkte anspråken.  

Men i frånvaron av säkra svar vill jag faktiskt inte vara det jag äter, jag vill 
bara äta det jag vill.  

Är det inte ett problem att vi människor har en förväntan om att vetenskapen 
en gång för alla ska ge oss säkra besked om hur vi ska äta? Det kommer aldrig 
att ske, men vi kommer att få ökade kunskaper i den mån nutritions-
epidemiologisk forskning får de forskningsresurser som behövs. Risken är att 
resurserna dras in om det verkar säkrare att satsa på läkemedel och kirurgiska 
ingrepp istället.  

När de officiella kostråden underminerats av självutnämnda experter och 
media kan till slut marknadskrafterna bli ensamma kvar på arenan. 
Livsmedelsbranschen och mediekoncernerna har båda vinning av att sälja 
kostbudskap. Reklam, recept, matlagningstävlingar och inslag av mat och 
dryck i livsstilsprogram på TV, i pressen och på internet kan påverka 
publikens konsumtionsmönster. Det behöver inte nödvändigtvis vara dåligt, 
men finns det inte någon minsta gemensam nämnare för vad som kan vara 
bra råd om mat, ja då kan man äta vad som helst hur mycket som helst. Det 
blir helt andra faktorer som påverkar, och olika människor påverkas på olika 
sätt, beroende på vilka sociala och kulturella sammanhang man befinner sig i. 
I USA har en studie visat att klyftan ökar mellan de som äter hälsosamt och de 
som äter mindre hälsosamt och att skiljelinjen går mellan de med högre och 
lägre socioekonomisk status[19]. 

Även om det i debatten kan sägas att kostråden är meningslösa att följa så 
visar ändå studier från Malmö kost och cancer att de som följer råden 
insjuknar i mindre utsträckning [20]. Forskarna undersökte sambanden 
mellan följsamhet till de svenska näringsrekommendationer som gällde 2005 
och insjuknande i hjärtkärlsjukdomar. För att undersöka kostmönstren har de 
använt sig av kvalitetsindex som innehöll sex komponenter; mättade fettsyror, 
fleromättade fettsyror, fisk och skaldjur, kostfiber, frukt och grönsaker, och 
socker. De indexpoäng som räknades fram delades sedan i låg, medel och hög. 
De med högsta kvalitetsindexpoängen hade lägre risk för hjärtkärlsjukdomar 
än de med lägsta poängen. Riskminskningen var 32 % för män och 27 % för 
kvinnor. Intressant är att det var det sammantagna kostmönstret som visar på 
riskminskningen, inte de enskilda komponenterna var för sig. Även när det 
gällde dödligheten (oavsett dödsorsak) sågs en minskad risk hos de som följde 
kostrekommendationerna bäst, särskilt gällde detta samband för männen [21] 
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Förtroende för forskare och medier 
Forskare har haft synpunkter på mediebevakningen av WHI. I Läkartidningen 
kritiserade professor Gunnar Johansson, dåvarande Folkhälsoinstitutet, 
medierna för att ingen nutritionsepidemiologiskt kunnig journalist går 
tillbaka till ursprungskällorna och utför en ordentlig källkritik [22]. I en 
replik stod det att skjuta på budbäraren (i detta fall medierna) när budskapet 
upplevs som stötande är bara alltför välkänt, banalt och tröttsamt [23]. 
Samma år gick professor Claude Marcus ut i DN debatt och fick rubriken 
Medierna bevakar kostfrågor på medvetet felaktigt sätt [24]. Han menade 
att det inte bara gällde kvällstidningarna utan också de största 
morgontidningarna och TV4 ägnade sig åt vulgärjournalistik om kostfrågor. I 
en replik från DNs vetenskapsredaktion förklarades att de följde världens 
högst rankade medicinska tidskrifter, som NEJM, JAMA och Lancet [25]. Här 
nämndes att de rapporterat från WHI. Den visade att råd om att minska 
andelen fett i kosten inte hade någon säkerställd effekt mot vare sig diabetes, 
hjärtinfarkt eller bröstcancer. Ordvalet Ingen som helst effekt i den 
ursprungliga rapporteringen hade nu nyanserats till inte hade någon 
säkerställd effekt. Men det var väl just överdrifterna i formuleringar som 
Marcus var kritisk till?  

Forskarna är bekymrade över bristen på kompetens hos journalisterna medan 
journalisterna slår tillbaka genom att kritisera kompetensen hos forskarna. 
Svarsrepliken till professor Johanssons bristande kunskap om hur 
vetenskapsredaktioner arbetar löd: Det är också svårt att förstå att en högt 
uppsatt tjänsteman inte tar reda på självklara fakta, då gällande 
embargoprinciperna när forskningsnyheter släpps. Marcus bemöttes med 
kritik för att han inte hade publicerat sig i de högst rankande amerikanska 
medicinska tidskrifterna, men var man publicerar sig har förstås med 
forskningsområdet att göra i första hand.  

Läkares och forskares ansvar för folkhälsan när de går ut i medierna har också 
föranlett meningsutbyten. Professor Fredrik Nyström kritiserades för en 
artikel i Aftonbladet med rubriken Vin är nyttigare än motion. Han skrev 
senare om sina erfarenheter av medierna i Läkartidningen [26]: Själv kan jag 
inte förneka att det är spännande att bli uppmärksammad av medierna för 
min forskning, och på det hela taget är mitt intryck att detta underlättar för 
genomförandet av framtida vetenskapliga försök. Han beskrev sin 
medverkan med att själva artikeltexten brukar intervjupersonerna få läsa och 
korrigera direkta faktafel i, medan rubriksättningen ligger utanför ens 
kontroll. Han skrev men jag tror samtidigt att de flesta är medvetna om att 
rubriker i framför allt kvällspressen ofta inte stämmer med artikelns 
aktuella innehåll. Nyströms uttalanden fick kritik i Läkartidningen av 
professor Ludvigsson, som skrev: Det läkare och forskare säger väger tungt 
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och uppfattas av många som rättesnöre. Läkare och forskare som uttalar sig 
offentligt får därför betänka sitt ansvar [27]. 

Att rubriker och bilder ger förenklingar som spetsas till för att väcka 
uppmärksamhet hör till medielogiken. Det är inte bara allmänhetens intryck 
som påverkas utan även beslutsfattare inom olika områden.  

Jag tycker det verkar som om forskningsvärlden anpassar sig till medielogiken 
för att få synas, medan medierna inte lägger sig vinn om att förstå vad som 
egentligen sker i forskningens ”svarta lådor”.  

När en misstro mot vetenskapligt underbyggda kostrekommendationer 
skapas hos allmänheten, är det inte bara mot auktoriteter som 
Livsmedelsverket som misstron riktas, utan också mot de forskare och 
experter vars studier rekommendationerna bygger på. Universitet/högskolor 
åtnjuter än så länge förhållandevis högt förtroende hos allmänheten. Det är 
ett förtroende som det är viktigt att värna om. Därför bör forskare inte driva 
egna intressen i media, och journalister bör inte utnyttja förtroendet för 
forskarna för att i sin tur driva egen opinionsbildning. Att forskare och 
journalister ser på forskningsrapportering på olika sätt är välkänt och det 
finns mycket skrivet i rådgivande hänseende för båda parter.  

Ofta beskylls kvällspressen för sensationsjournalistik, medan man sätter 
större tilltro till de stora morgontidningarna från Stockholm, SVT och SR 
eftersom de har vetenskapsredaktioner. Detta kan vara förhastat. Rubriker 
kan vara mer tillspetsade i kvällspressen, men i övrigt hänger kvaliteten på 
texterna mer ihop med journalisterna än med tidningen. I exemplet WHI var 
enligt min mening inte kvällspressen sämre än den Stockholmsbaserade 
morgonpressen. Eftersom förtroendet för morgontidningarna, Sveriges radio 
och SVT är så förhållandevis högt betyder det mer vilken information som ges 
där än i kvällspressen, i synnerhet som riksmedierna dessutom har en 
dagordningssättande funktion gentemot andra medier [28]. Detta blev också 
tydligt i samband med WHI.  

Aktörer inom både vetenskapssamhället och mediesamhället har ett ansvar 
för folkhälsan. Både forskare och journalister kan på var sitt håll förstås hävda 
att hälsokommunikation inte är deras bord, men alla som har makten att 
påverka människors attityder, åsikter och beteenden har ett ansvar vare sig de 
vill ta det eller inte.  
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Vad har hänt med rekommendationerna?  
Kostrekommendationer kan som alla andra rekommendationer diskuteras. 
Det är mer hur och på vilka grunder de kritiseras som det ur folkhälso-
synpunkt kan bli problematiskt. Av medias rapportering i samband med WHI 
rapporterna 2006 gavs läsaren intrycket att nu var det dags att ändra rekom-
mendationerna. De kostråd vi haft gällde inte längre, och i vissa fall borde de 
ha ändrats långt före WHI-rapporterna, med antydan om att experterna i 
Sverige inte följde med sin tid. Då hade vi nyss fått en revidering av de nor-
diska rekommendationerna 2004 och den svenska 2005.  

Den nyaste Nordic Nutrition Recommendations 2012, Integrating nutrition 
and physical activity (NNR 2012) är en lunta på ca 600 sidor som bygger på 
en systematisk genomgång av studier som har publicerats efter år 2000, med 
särskilt fokus på områden där det kommit mycket ny forskning [29].  

Har nu råden till svenskar som äter mycket mättat fett ändrats? I och med att 
transfetterna tidigare ingick i rådet för mättat fett på 10 energiprocent och 
transfetterna nu ska ligga så lågt som möjligt, kan det med god vilja ses som 
en aning mer tillåtande rekommendation för mättat fett, dock mindre än 10 
energiprocent. Mättat och enkelomättat fett som kommer ifrån vegetabiliska 
källor har inte visat någon riskökning för vare sig bröst-, tjock-och änd-
tarmscancer eller hjärt- och kärlsjukdomar. Det som skett är att utrymmet för 
enkelomättat fett, som finns i till exempel olivolja, rapsolja och nötter, har 
däremot ökats något från 10-15 energiprocent till 10-20. På grund av detta 
justeras rekommendationen för det totala fettintaget till 25-40 procent av 
energiintaget (tidigare 25-35 procent). Rekommendationerna för fleromät-
tade fetter har inte ändrats, utan är fortfarande 5-10 energiprocent. För att 
tydliggöra behovet av n-3 fettsyror finns en rekommendation på mer eller lika 
med 1 energiprocent. Som en konsekvens av ökat utrymme för enkelomättat 
fett har rekommendationen för kolhydratintaget ändras till 45-60 procent av 
energiintaget (tidigare 50-60 procent). Högst 10 energiprocent får komma 
ifrån tillsatt socker, tidigare uttryckt som raffinerade sockerarter.  

Energifördelningen har alltså blivit mer flexibel. Mer fokus är också lagt på 
kosten som helhet, dvs. vilka kostmönster som är hälsosamma. Livsmedels-
källorna har blivit betydelsefullare dvs. vilka livsmedel som väljs för att tillgo-
dose näringsbehoven. Frukt och grönsaker har inte blivit mindre viktiga, och 
skälen att välja fullkorn har stärkts.  

Hälsosamma kostmönster  
Medelhavskosten har haft ett uppsving på senare tid. I de svenska medierna 
var medelhavsmaten som allra mest omtalad 2009 till 2011. Det som känne-
tecknade den traditionella medelhavskosten på Kreta på 60-talet har varit 
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föremål för forskning om de hälsomässiga fördelarna och många vetenskap-
liga rapporter har publicerats efter 2006. Fetterna var t.ex. främst enkelomät-
tade från olivolja och fleromättade från nötter och mandlar. Mättade fetter i 
form av smör, mjölkprodukter och ost förekom sparsamt. I kosten ingick 
rikligt med frukt och grönsaker, mycket gröna bladgrönsaker, men också balj-
växter och på den animaliska sidan: fisk och skaldjur, kyckling men däremot 
mindre mängder av rött kött från nöt och gris. Förr i tiden var det vanligare 
med oraffinerat mjöl till bröd och andra spannmålsprodukter. Socker 
användes också sparsamt. Den här typen av medelhavskost har visat samband 
med minskad risk för kroniska sjukdomar som bröstcancer, hjärtsjukdom och 
hjärtinfarkt och dödlighet (oavsett orsak) [30]. 

Den traditionella nordiska kosten har inte blivit medialt uppmärksammad i 
samma utsträckning. Den har förts fram som ett hälsosamt alternativ till de 
medelhavsliknande kosterna. Hälsosamma livsmedel som förekommer i de 
nordiska länder är fullkornsråg, havre och korn, bär och frukter som äpplen, 
päron och plommon, rotfrukter, kål, lök, ärter och bönor, fisk (främst sill och 
strömming), kokt potatis, mjölkprodukter och numera rapsolja [29].  

Vegetariska koster har funnits länge i nordiska länder och numera är det ett 
tillgängligt alternativ i de flesta sammanhang. De flesta hälsoinriktade 
studierna har gällt lakto-ovo-vegetarianer som förutom samma typ av vegeta-
bilier som ingår både i den nordiska och medelhavskosten också äter både 
mjölkprodukter och ägg. Rent generellt visar forskning på att vegetariska 
koster visar samband med lägre risk för kroniska sjukdomar som hjärt-kärl-
sjukdomar, typ 2 diabetes och fetma. Dessutom har vegetarianer ofta lägre 
blodfetter och blodtryck [29].  

När rekommendationer konkret ska omsättas behöver man tala om mat och 
mängder. Då räcker det inte prata om energiprocent utan då behövs både 
styck och skivor av konkreta livsmedel. Men det är också då det blir 
kontroversiellt och inte längre enbart en fråga om hälsa, utan lika mycket om 
ekonomi, politik och kultur.  

Referenser 
1. Shuchman, M. and M.S. Wilkes, Medical scientists and health news reporting: a case of 

miscommunication. Ann Intern Med, 1997. 126(12): 976-82. 

2. Sumner, P., et al., The association between exaggeration in health related science news 
and academic press releases: retrospective observational study. BMJ, 2014. 349: g7015. 

3. Bonaccio, M., et al., Mass media information and adherence to Mediterranean diet: 
results from the Moli-sani study. Int J Public Health, 2012. 57(3): 589-97. 



MAT OCH MEDIA  

126 

4. Stein, R. Low-fat diet's benefits rejected. 2006 February 8 [Hämtad 2008 23 april]; 
Tillgänglig: http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2006/02/07/AR2006020701681.html. 

5. Gonzalez, C.A., The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition 
(EPIC). Public Health Nutr, 2006. 9(1A): 124-6. 

6. Ennart, H., Stenåldersmat bra för hjärtat : invånarna på Trobrianderna har utvecklat 
försvar mot hjärt- och kärlsjukdomar, Dagens Nyheter. 2007. 7 april. 

7. Wikström, L., Mat och hälsa i media : mer kunskap behövs. NORDISK NUTRITION, 
2012. 2: 24-26. 

8. Parkin, D.M., et al., Global cancer statistics, 2002. CA Cancer J Clin, 2005. 55(2): 74-
108. 

9. Socialstyrelsen, Folkhälsorapporten 2009. 2009. 

10. Socialstyrelsen. Cancer incidence in Sweden 2009. 2010; Available from: 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-12-17. 

11. Leosdottir, M., et al., Dietary fat intake and early mortality patterns--data from The 
Malmo Diet and Cancer Study. J Intern Med, 2005. 258(2): 153-65. 

12. Cho, E., et al., Premenopausal fat intake and risk of breast cancer. J Natl Cancer Inst, 
2003. 95(14): 1079-85. 

13. Cho, E., et al., Premenopausal dietary carbohydrate, glycemic index, glycemic load, and 
fiber in relation to risk of breast cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2003. 12(11 
Pt 1): 1153-8. 

14. Baer, H.J., et al., Adolescent diet and incidence of proliferative benign breast disease. 
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2003. 12(11 Pt 1): 1159-67. 

15. Fredholm, H., et al., Breast cancer in young women: poor survival despite intensive 
treatment. PLoS One, 2009. 4(11): e7695. 

16. Jarlbro, G., Hälsokommunikation : en introduktion. 3., [omarb.] uppl. ed. 2010, Lund: 
Studentlitteratur AB.  

17. Nagler, R.H., Adverse outcomes associated with media exposure to contradictory 
nutrition messages. J Health Commun, 2014. 19(1): 24-40. 

18. Eklöf, J., Du är vad du äter, Västerbottens kuriren. 2011. 18 maj. 

19. Wang, D.D., et al., Trends in dietary quality among adults in the United States, 1999 
through 2010. JAMA Intern Med, 2014. 174(10): 1587-95. 

20. Hlebowicz, J., et al., A high diet quality is associated with lower incidence of 
cardiovascular events in the Malmo diet and cancer cohort. PLoS One, 2013. 8(8): 
e71095. 

21. Drake, I., et al., Scoring models of a diet quality index and the predictive capability of 
mortality in a population-based cohort of Swedish men and women. Public Health Nutr, 
2013. 16(3): 468-78. 

22. Johansson, G., Women's health initiative (WHI) dyr och misslyckad studie av 
kostintervention. Läkartidningen, 2008. 105(37): 2498. 

23. Atterstam, I., Angående kritiken mot WHIs koststudier: Tröttsamt skjutande mot 
pianisten när budskapet inte passar. Läkartidningen, 2008. 105(39): 2714. 

24. Marcus, C., "Medier bevakar kostfrågor på medvetet felaktigt sätt.", Dagens Nyheter. 
2008: DN.debatt. 28 november. 

25. Bojs, K. Vi bevakar den bästa forskningen. 2008  [20081201]; Tillgänglig: 
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/vi-bevakar-den-basta-forskningen/. 



6 Från vetenskap till medierade kostbudskap 

127 

26. Nystrom, F., "Övervägande positiva erfarenheter av att framträda i massmedierna". 
Läkartidningen, 2010. 107(18): 1241-2. 

27. Ludvigsson, J., "Läkare som uttalar sig offentligt får betänka sitt ansvar". Läkartidningen, 
2010. 107(18): 1243. 

28. Strömbäck, J., Makt och medier : samspelet mellan medborgarna, medierna och de 
politiska makthavarna. 2000, Lund: Studentlitteratur.  

29. Nordiska ministerrådet, Nordic Nutrition Recommendations 2012 : integrating 
nutrition and physical activity. 5th edition ed. Nord,. 2014, Copenhagen: Nordic Council 
of Minsters.  

30. Sofi, F., et al., Accruing evidence on benefits of adherence to the Mediterranean diet on 
health: an updated systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr, 2010. 92(5): 
1189-96. 

 





De här rapporterna kommer 
otvivelaktigt att väcka häftig 
debatt. Det nu över trettio 
år gamla hälsobudskapet 
ifrågasätts starkt. De officiella 
kostrekommendationerna 
måste kanske skrivas om Nej, 
det finns ingen anledning att 
ändra någonting, säger han. 
Främst därför att ingenting 
i rapporterna tyder på att 
lågfettkosten skulle vara 
skadlig

…
 m

ed tillspetsade form
uleringar, exem

pelvis som
 Aftonbladet gjorde 

m
ed ”frukt och grönsaker istället för pizza m

inskade inte risken för 
hjärt- och kärlsjukdom

ar” vilket ju givetvis är en grov förenkling av fakta 
m

en som
 lik förbannat fungerar som

 argum
ent för alla dem

 som
 fyller 

sina m
atkorgar m

ed ham
burgare, pom

m
es frites, m

icropizza och andra 
halvfabrikat

… med tillspetsade 
formuleringar, exempelvis som 
Aftonbladet gjorde med ”frukt 
och grönsaker istället för pizza 
minskade inte risken för hjärt- 
och kärlsjukdomar” vilket ju 
givetvis är en grov förenkling 
av fakta men som lik förbannat 
fungerar som argument för alla 
dem som fyller sina matkorgar 
med hamburgare, pommes 
frites, micropizza och andra 
halvfabrikat Fram till november 2005 fanns 

det bara dimmiga begrepp 
hos Livsmedelsverket om hur 
samman sättningen i kosten av 
de olika fett-typerna skulle se ut. 
Detta har man enligt DN nu rett 
ut men det finns ingen officiell 
information om detta och man 
visste inte när det skulle läggas ut 
på hemsidan.

verket känner till rönen 

och därför har ändrat sina 

rekommendationer. Men först 

igår fanns de tillgängliga på 

Livsmedelsverkets hemsida - i en 

dementi av tidningsuppgifterna 

om att verket inte skulle veta 

vad som är ”rätt” fett./…/ Att 

uppgifterna inte basunerats ut 

tidigare är anmärkningsvärt

Livsmedelsverkets 

rekommendationer 

är alltfö
r generellt 

tillta
gna,

Ett mål är att minska 

svenska folkets fettintag: 

högst 30 procent av 

kalorierna ska komma från 

fett. På hemsidan heter det 

också att högst 10 procent 

bör komma från mättade 

fettsyror och transfettsyror

På sistone är det 
GI-folket som 
alltmer tagit över 
kritikerrollen /…/ 
anammat idéerna 
om att fett inte är 
fetmaframkallade, 
i stället är det 
socker och snabba 
kolhydrater./…/ fritt 
fram att konsumera 
hur mycket fett som 
helst, till och med 
animaliskt./…/ de 
gamla etablerade 
experterna vägrar 
lyssna

Willett har länge kritiserat den amerikanska 
motsvarigheten till Livsmedelsverket. Han anser att 
de tar alltför stora hänsyn till livsmedelsindustrins 
önskemål

När det gäller fetterna 
menar hon att de 
svenska kostråden 
måste bli mycket mer 
nyanserade för att de 
ska ha någon effekt

Institutionen för kostvetenskap
Umeå universitet, 901 87 Umeå
www.kost.umu.se

ISBN 978-91-7601-345-8

Charlotte Nygren är docent och universitetslektor vid Institutionen för 
kostvetenskap, Umeå universitet.

Mat och media 
En bok med analys av Women’s Health Initiative i svensk massmedia
 
Kan vi lita på mediernas kostbudskap?

För att nå ut med sina rön måste forskare använda sig av massmedia, men 
vägen från forskningsresultat till färdig tidningsartikel eller TV-inslag är fylld 
av fallgropar. Media styrs av en egen logik, och de har stor makt att vinkla 
budskapen för sina egna syften.

Hur ser då medias version av kostråden ut? Är det verkligen rätt information 
som når konsumenten, och om inte, var går det snett?

Mat och media handlar inte om vilka kostråd som är rätt eller fel, bra eller 
dåliga. Den handlar om hur massmedias version av fakta stämmer överens 
med ursprungliga källor. Genom en grundlig analys av rapporteringen kring 
världens största interventionsstudie, Women’s Health Initiative, visar Nygren 
hur varje steg i processen riskerar att förvanska och förenkla budskapet tills 
det inte längre går att känna igen.

Boken vänder sig i första hand till dietister, kostvetare och nutritionister, 
men även till andra yrkesgrupper som i sitt arbete möter människors frågor 
om kost och hälsa. Boken kan också med fördel läsas av alla som har ett 
intresse för samspelet mellan nutritionsepidemiologi, massmedia och 
folkhälsa.

Mat och media är en fristående systerbok till Forskning om kost och hälsa. 
Att tolka och förstå vetenskapen.
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