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DEKLARATION AV EGET INTRESSE;  DISCLAIMER 

• Ingen bindning till företag (utom egen enskild firma).

• 1983—1993 konsult åt Novo Industri A/S, Köpenhamn.

• Som rektor 1999—2005 ansvarig för Umeå universitetets 

bolagssfär. Dock ej ledamot av något av bolagens styrelser.

• Av SBU ombedd att 2008—2009 bedöma det vetenskapliga 

underlaget för offentliga kostråd till diabetiker.

• Presentationen ska uppfattas som systemkritik, inte som klander 

av enskilda. Jag tar inte ställning till existerande vetenskapliga 

hypoteser, i synnerhet inte beträffande vilken kost som är lämplig 

vid diabetes.



En klassiker!





HÄLSOBUDSKAP I REKLAM

”Gott, Nyttigt, Lönsamt” – 1970-tal ”Mjölk ger starka ben” – 1980-tal



2002-08-02

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=144






Kost-hälsa-forskares jäv och trovärdighet har diskuterats länge 
med låg intensitet. År 2007 och 2008 flammar debatten upp runt 
kostbehandlingen av diabetiker:

1. I bloggosfären och Läkartidningen strider etablerade kostexperter 
(”lite fett”) mot oppositionella läkare och patienter (”mycket fett 
men lite kolhydrater”).

2. En oppositionell läkare anmäls till Socialstyrelsen för brott mot 
vetenskap och beprövad erfarenhet. Myndigheten friar läkaren 
utan att aktivt godkänna hennes avvikande kostråd. Förvirring i 
debatten…

3. Socialstyrelsen börjar se över sina kostråd. En ny GD entledigar 
två välkända experter, professorerna Bengt Vessby och Nils-
Georg Asp p.g.a. jäv. Indignation bland många ”etablerade”.





“---
Tillit (”trust”) kan ses som ett sätt att
reducera komplicerade budskap och
förknippas med kompetens, 
objektivitet och kunskaper. Bristande
trovärdighet förknippas med 
ohederlighet, undanhållande av fakta
eller jäv och förnekelse av problemen. 
Det är självklart att allmänheten inte är
beredd att lägga om livsstil om man 
inte har tillit till de experter som
föreslår sådana förändringar.
---”

Prof. Stephan Rössner
Kost-hälsa-expert



BLANDA INTE IHOP ”JÄV” OCH ”OHEDERLIGHET”!

• Jäv är ett sakförhållande som inte i sig är oetiskt, 
men som ger grund för minskat förtroende p g a 
intresserelationer som kan påverka, men inte 
nödvändigtvis påverkar, den jäviges förmåga att 
agera sakligt och opartiskt

• Att dölja eller förneka jäv i syfte att bevara sin 
trovärdighet (=andras förtroende för en) är dock 
ohederligt



VARFÖR ”FÖRTROENDE”, ”TILLIT”, ”TILLTRO”?

• för att sanning är finalt värde och medborgarna
har rätt att få sanna besked? (Förtroende bör i så
fall ges på sakliga grunder.)

• för att tillit/tilltro är instrument för att genomdriva 
förändring? ”Ändamålet helgar medlen”?



Prof. Stephan Rössner
Kost-hälsa-expert

”---
Det är uppenbart att det inte räcker 
med att förkunna ett hälsobudskap för 
att detta ska få genomslag i livsstilen i 
befolkningen. Vi experter måste 
uppenbarligen vinna allmänhetens 
tilltro och uppfattas som trovärdiga. 
De motstridiga budskapen som 
debatten i Dagens Medicin illustrerar 
ger självklart inte allmänheten några 
särskilt starka incitament att ändra på
sin livsstil och motverkar därmed på
sikt alla de förändringar som politiker, 
forskare och även samhälls-
medborgarna själva innerst inne skulle 
vilja se. 
---”



Prof. Stephan Rössner
Kost-hälsa-expert

“---
Slutsatsen är egentligen djupt 
pessimistisk. Alla har åsikter om kost, 
motion och livsstil. Många forskare 
använder självupplevda vittnesbörd 
som belägg för sina hypoteser. I David 
mot Goliat-kampen vinner alltid den 
lilla uppstickaren mot det etablerade 
systemet. Det är tveksamt om någon 
vetenskaplig undersökning i världen 
kan övertyga experter som vill 
omforma svenska närings-
rekommendationer på grundval av 
självupplevda kostförändringar eller 
artiklar som publiceras i tidskrifter 
utan impact. 
---”



KOST-HÄLSA-RÅDEN UTFORMAS I ETT SAMSPEL 
MELLAN MYNDIGHETER, UNIVERSITET OCH 

BRANSCHORGAN



KOST-HÄLSA-RÅDEN UTFORMAS I ETT SAMSPEL 
MELLAN MYNDIGHETER, UNIVERSITET OCH 
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sanning?

folkhälsa?

vinst?
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Ät nyttiga 
X! Undvik 

skadliga Y!
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---







SOCIOGRAM 2006 ÖVER RELATIONEN MELLAN 
LIVSMEDELSBRANSCHENS VETENSKAPLIGA ORGAN OCH 

LIVSMEDELSVERKETS EXPERTGRUPP FÖR KOST OCH HÄLSA













Inga personliga arvoden?



”---

---”

(Marcus, Hallmans, Johansson, Rothenberg & Rössner, 2008)





















SNF:s officiella position  i jävdebatten 2008:

”…oberoende från partsintressen är…en grundläggande förutsättnng
för SNF:s verksamhet.”

”…forskare [som] engagerar sig i SNF:s verksamhet…är frikopplade 
från eventuella ekonomiska intressen.”

~~~
Är positionen förenlig med att:

• åtskilliga forskare i SNF har eller har haft forskningsbidrag från 
livsmedelsföretag?

• en del forskare i SNF synes vara personligen väl arvoderade av 
livsmedelsföretag?



TROVÄRDIG INFORMATÖR?

Fall 1: Fullkorn är nyttigt







SNF:s hälsobudskap, att användas i livsmedelsreklam:

”En hälsosam livsstil och en väl sammansatt kost rik 
på fullkornsprodukter minskar risken för hjärtsjukdom. 
Produkten X är rik på fullkorn.”

∼

MAN BÖR ALLTSÅ KÖPA PRODUKTEN X!?



p = X har en hälsosam livsstil
q = X äter en väl sammansatt kost
r = X äter en kost rik på fullkornsprodukter
s = X löper en relativt låg risk att bli hjärtsjuk

Premiss 1: p ∧ q ∧ r → s
Premiss 2: r
_______________________________________

Slutsats: ???



Ett alternativt budskap, förmodligen lika korrekt:

”En ohälsosam livsstil och en dåligt sammansatt kost 
rik på fullkornsprodukter ökar risken för hjärtsjukdom. 
Produkten X är rik på fullkorn.”

MAN BÖR ALLTSÅ UNDVIKA PRODUKTEN X?













Från: Bjorn.Hellman@bageri.se [mailto:Bjorn.Hellman@bageri.se] 
Skickat: den 29 juni 2006 08:48
Till: inge-bert@taljedal.se
Ämne: SV: Förfrågan
Hej Inge-Bert, 

Tack för ditt mail. 

I vårt vetenskapliga råd ingår ett antal forskare, bl a Nils-Georg Asp, Per 
Åman och Göran Hallmans. Vi har inget officiellt material som du kan ta 
del av. Dock får du gärna ta kontakt med Nils-Georg Asp, som under 
många år har suttit med i vetenskapliga rådet, för att genom honom få mer 
information. Du når Nils-Georg på telefon 046-286 22 82.

M V H, 
Björn Hellman 





























TROVÄRDIG INFORMATÖR?

Fall 2: Osten ”Hjärtans Lust” är nyttig
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TROVÄRDIG INFORMATÖR?

Fall 3: Författarnamn till salu









Copyright restrictions may apply.

Ross, J. S. et al. JAMA 2008;299:1800-1812.

Draft Version and Final Version of Article Describing the Results of Protocol 078











SvD, Inger Atterstam 20 april 2008



Hur är skandalen möjlig?
______________________________
● ”De flesta hade ingen aning!” (vetenskapsjournalist)

● ”Det här känner ju alla i branschen till!” (företrädare 
för företagen)

● ”Vi har regler…” (företrädare för universiteten)

● En skadad vetenskaplig kultur! (IBT)
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