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Abstract 
Under 1970-talet såg forskare inom näringsfysiologin en stigande trend av ökad konsumtion av 
fett- och sockerhaltiga produkter på bekostnad av bland annat matbrödskonsumtion. I tid  av 
livsmedels- och energikriser förespråkade forskare en alternativ diet med ett större inslag av 
grönsaker och fullkornsprodukter då det hade slagits fast att ett högt intag av fett och socker 
ledde till bland annat hjärt-kärlsjukdomar samt karies. Matbrödsproducenterna och 
Socialstyrelsen höll med experterna och detta ledde till ett samarbete mellan parterna som 
mynnande ut i Brödkampanjen med start år 1976 där den svenska befolkningen uppmanades att 
äta mera bröd. Denna undersökning har visat på hur experterna argumenterade för en ökad 
brödkonsumtion och varför just bröd var ett bra alternativt livsmedel genom att ta del av 
Socialstyrelsens arkivlämningar med intervjuer av experterna bakom kostrekommendationen.  
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Brödets roll i kristider 

”… Innehållet av såväl fett som socker (hade) ökat avsevärt i den svenska kosten sedan 1920-talet 
samtidigt som konsumtionen av potatis samt bröd och andra spannmålsprodukter kraftigt 
minskat. Den näringsfysiologiska expertisen har från hälsosynpunkt ansett dessa förändringar vara 
högst betänkliga.”1 

Björn Isaksson, Leif Hambraeus, Arne Dahlqvist och Ivar Werner, fyra näringsfysiologiska 
forskare, var eniga i början av 1970-talet. En förändring av den rådande svenska kosten var 
nödvändig.2 Sedan efterkrigstiden hade frekvensen av sjukdomstillstånd som bland annat fetma, 
hjärt-kärlsjukdomar och järnbrist stigit i Sverige och med det stigande kostnader för samhället. 
Samtidigt hade den svenska kostvanan förändrats då bröd- och potatiskonsumtionen, som 
tidigare stod för huvuddelen av livsmedelskonsumtionen, minskat kraftigt medan matfett- och 
sockerkonsumtionen hade genomgått den motsatta förändringen – den hade ökat kraftigt.3 

I början av samma decennium hade stora delar av Afrika och Asien drabbats av torka och 
missväxt vilket följdes av större svältkatastrofer. Som en dominoeffekt påverkades den globala 
tillgången på spannmål då bland annat den stora spannmålsindustrin i USA minskade sin 
produktion kraftigt vilket resulterade i stigande livsmedelspriser på världsmarknaden som 
ytterligare blev påverkat av den första energikrisen 1973.4  

För svensk del resulterade detta i stigande kostnader för bland annat spannmåls- och 
köttprodukter, den senare då djurens foder till mestadels bestod av spannmål. Subventioner 
sattes in för köttprodukterna men ej för spannmålsprodukter såsom bröd, vilket resulterade i 
minskade produktionssiffror för stora delar av jordbrukssektorn.5 Svensk brödindustri och 
näringsfysiologi var eniga om att det behövdes en ändring i den dåvarande kosttrenden, något 
som även socialstyrelsen ansåg vara nödvändig.6 Detta samarbete mynnade ut den så kallade 
Brödkampanjen med start i slutet av februari år 1976 där branschorganisationen Brödinstitutet 
samarbetade med Socialstyrelsen och Konsumentverket. På 2500 affischtavlor och pelare, 3400 
förarplatsskyltar i bussar, spårvagnar och tunnelbanevagnar och i reklamfilmer med Magnus 
Härenstam på 266 biografer var budskapen följande: 

1 ”Brödets roll i den svenska kosten. Ett ställningstagande från socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysningen 
med anledning av Brödinstitutets annons- och affischkampanj”, 1976-03-10, volym 1, FIII hd, Socialstyrelsen 
1912-1981 (RA), pag.2. 
2 ”Kost och motionsfrågorna i historiskt perspektiv, Socialstyrelsens h-rapport nr 11”, 1978, volym 2, FIII 
hd, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), pag.12. 
3 ”Björn Isaksson till Sveriges Bageriförbund”, 1977-08-31, volym 2, FIII hd, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), 
pag.1. 
4 Wikholm & Litsfeldt, 2007, sid 96.  
5 ”Kost och motionsfrågorna i historiskt perspektiv, Socialstyrelsens h-rapport nr 11”, 1978, volym 2, FIII 
hd, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), pag.12. 
6 ”Kost och motionsfrågorna i historiskt perspektiv, Socialstyrelsens h-rapport nr 11”, 1978, volym 2, FIII 
hd, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), pag.13. 
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”Socialstyrelsen vill att vi äter 6 – 8 skivor bröd om dagen.” samt ” De flesta som bantar 
borde äta mera matbröd.”7 

Enligt Socialstyrelsen var detta första gången i svensk historia som en kostrekommendation 
hade gått ut på riksnivå till det svenska folket i en reklamkampanj i samarbete mellan stat och 
näringsliv, som finansierades av den senare parten.8 En kostrekommendation av en 
branschorganisation för brödkonsumenter, som uppmanade till ökad brödkonsumtion 

 Hur kom det sig att näringsfysiologernas oro gällande kosttrenden hade resulterat i en 
kostrekommendation om sex till åtta skivor bröd om dagen? Varför just bröd när andra livsmedel 
var på nedåtgående konsumtionstrend och hur skapades denna rekommendation? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Källa: ”Affischer, Brödkampanjen”, 1976, volym 3, FIII hd, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA). 
 

 

 
 
 

 
 

7 ”Socialstyrelsen, nämnden för hälsoupplysning, Folke Küntzel, ar. PM”, 1976-08-25, volym 2, FIII hd, 
Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), pag. 1. 
8 ”Vidar Hellström i svar till medias utfrågning gällande Brödkampanjen”, 1976, volym 2, FIII hd, 
Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), pag 4. 
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Syfte och frågeställning 

Brödkampanjen blev flitigt omtalat under sin tid och är idag fortfarande ett ämne för diskussion 
bland annat gällande för kostrekommendationer. Det har tidigare forskats kring själva 
utformningen av brödkampanjen och hur effektiv den var i att informera allmänheten om 
budskapet som de statliga myndigheterna och Brödinstitutet ville förmedla samt i hur 
kostrekommendationer har skapats sett ur ett längre tidsperspektiv (se tidigare forskning). Dock 
så saknas det forskning kring hur denna kostrekommendation om sex till åtta skivor bröd 
skapades. I mitt källmaterial har jag funnit den expertgrupp (MEK) som Socialstyrelsens nämnd 
för hälsoupplysning (h-nämnden) tillsatte för att framställa kostrekommendationen som senare låg 
till grund för Brödkampanjen år 1976. 
En kostrekommendation som i grund och botten mynnade ut i följande budskap: Konsumera 
mer av bröd, specifikt sagt mellan sex till åtta skivor om dagen. Mitt syfte är därför att undersöka 
hur denna mängd bröd skapades genom att gå direkt till källan: Nämligen experterna själva. 
Genom deras egna uttalanden och argument borde det vara möjligt att få en inblick i hur det gick 
till när rekommendationen om ökad brödkonsumtion skapades. 

Mina frågeställningar är följande: 
 

• Varför ansåg expertgruppen att just brödkonsumtionen borde öka? 
• Vad hade experterna själva för argument? Var dessa rent vetenskapliga eller är det 

möjligt att urskilja andra typer av argument? 
•  Utsattes expertgruppens kostrekommendation för kritik? Vad gick kritiken ut på och 

varifrån kom den?   

Avgränsning, metod och källmaterial 

Studien är avgränsad till de handlingar i Socialstyrelsens arkivlämningar med koppling till den 
medicinska expertgrupp som låg bakom rekommendationsrådet och samverkade med 
Socialstyrelsen och Brödinstitutet. Brödkampanjen drog igång våren 1976 och jag har valt 
material från 1974-1977 i huvudsak för att på så sätt se vilka argument experterna använde sig 
utav i försvar till sitt rekommendationsråd samt att försöka finna eventuell kritik som uppstod 
under kampanjens gång. I källmaterialet har jag letat efter kopplingar mellan expertgruppen, 
Socialstyrelsen samt Brödinstitutet för att finna belägg för brödets roll i rekommendationsrådet. 
För att förstå hur experterna argumenterade för sina slutsatser har jag i huvudsak använt mig av 
informationsskriften Näringsdokumentation Bröd som publicerades av Brödinstitutet år 1974. I 
denna skrift intervjuades ett antal personer från h-nämndens expertgrupp där jag valt ut de 
experter som argumenterade om brödets makronutrienter: kolhydrater, protein och fett. Dessa 

 6 



områden är av värde då rekommendationsrådet var specifikt kring intaget av dessa tre 
makronutrienter i kosten vilket blir relevant för undersökningen.  

Även informationsskrifter från Socialstyrelsen och Konsumentverket har jag använt mig av 
som publicerades i samband med Brödkampanjen. Detta material har dock källkritiska problem i 
form av tendensiös koppling till främjandet av bröd, speciellt i Näringsdokumentation Bröd av 
Brödinstitutet. Dock så är undersökningen utformad efter att finna de argument experterna 
framförde för en ökad brödkonsumtion vilket den tendensiösa kopplingen inte är av betydelse.  

Genom att använda mig av dessa arkivlämningar har jag på så sätt kunna följa framkomsten av 
kostrådet och hur det konstruerades i samspelet mellan olika aktörer och intressen. I detta fall 
mellan expertrådet, Socialstyrelsen och Brödinstitutet. Därigenom har det varit möjligt att få en 
inblick i hur vetenskapliga rön har konstruerats i en social kontext. 

Källmaterialet består av kampanjens arkivlämningar som finns i Socialstyrelsens arkiv som är 
deponerat på Riksarkivet i Arninge. Det rör sig om fyra volymer av vilka jag har valt tre för min 
undersökning då den sista rör kampanjens senare del under 1980-talet vilket jag funnit mindre 
relevant för min undersökning. I dessa arkivlämningar har jag huvudsakligen använt annonser för 
brödkampanjen, korrespondens, PM, anteckningar, olika informationsskrifter samt pressmaterial 
mellan åren 1975-1977.  Mitt val att använda mig av material som huvudsakligen kommer ifrån 
Socialstyrelsen eller Brödinstitutet rörande brödkampanjen istället för endast se in i den 
medicinska expertgruppens arkivlämningar är för att få en tydligare anknytning till kampanjen 
och inte endast kring de allmänna kostråden.  Detta för att se hur den vetenskapliga expertisen 
användes i samband med kampanjen och hur brödet lyftes fram i kostrekommendationen. 
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Tidigare forskning  

I Roger Qvarsells Maten och vetenskapen – näringslära, kostvanestudier och socialpolitik ca 1880-1960 
behandlar han den tidiga näringsfysiologin i Sverige och hur den utvecklades från sent 1800-tal 
till mitten av 1900-talet och hur den förhöll sig till de sociala kostvanorna och hur vetenskapen 
påverkade människors kosthållning.9Han finner att det blev möjligt att styra och förändra 
förutsättningarna för de stora befolkningsgruppernas kosthållning genom näringsfysiologin där 
vetenskapliga samband mellan vissa typer av kostvanor och uppkomsten av de så kallade 
välfärdssjukdomarna lade grund för dess legitimitet i samhället.10  

John Coveney skriver i sin bok Food, morals and meaning: the pleasure and anxiety of eating 
kostrekommendationerna och näringsfysiologins framväxt i Australien med start under den 
senare hälften av 1800-talet tills 2000-talet. Han förklarar hur det blev angeläget för vetenskapen 
att utöva kontroll över de större befolkningsgrupperna då de såg antalet som drabbades av bland 
annat hjärt-kärlsjukdomar öka i en alarmerande takt och drastiska åtgärder behövde sättas in. Han 
går vidare in på hur detta samband i Australien speglade utvecklingen i USA och Storbritannien 
och problematiserar den västerländska demokratin där individens rätt att välja kost kan ha 
förödande konsekvenser.11 Vidare ifrågasätter han bakgrunden till näringsexpertisen och vem 
som avlönar dessa och hur deras resultat kan skilja sig beroende på vilken livsmedelsproducent de 
tillfälligt arbetar för och hur detta har påverkat debatten i Australien under sent 1970-tal till 2000-
talet.12 

I sin bok Ideologin, pengarna, kostråden. En helt receptfri bok om Low Carb, GI och tallriksmodellen 
analyserar Per Wikholm och Lars-Erik Litsfeldt skapandet av svenska kostrekommendationer 
under den senare hälften av 1900-talet och hur olika aktörer förhöll sig till varandra. De finner att 
ett flertal av de involverade forskarna påverkades av olika ideologier som speglade tiden då 
rekommendationerna skapades, varav ett exempel är den vänster- och miljövåg som svepte 
genom Sverige på 1960-talet i en rörelse de kallar 68-vänstern som kritiserade dåvarande mönster 
av de livsmedel som konsumerades.13 De går även in och förklarar utvecklingen i USA där 
kostrekommendationer skapades efter svensk förebild, men även den politiska strid som följde 
därefter på grund av den drastiska sänkningen av fett och socker som uppmanades.14 
 

 
 
 
 

9 Qvarsell, 2005, sid 219. 
10 Qvarsell, 2005, sid 239. 
11 Coveney, 2000, sid 112-114. 
12 Coveney, 2000, sid 117. 
13 Wikholm & Litsfeldt, 2007, sid 34-35. 
14 Wikholm & Litsfeldt, 2007, sid 105-107. 
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Historisk bakgrund 

Näringsfysiologin 

I mitten av 1800-talet hade den medicinska utvecklingen i Västeuropa riktat in sig på 
förebyggande åtgärder mot att minska riskerna för smittspridning genom ett antal olika typer av 
ingripanden i människors liv där det bland annat uppmanades att tänka mer på sin personliga 
hygien både i det privata och offentliga rummet. Även en förbättrad kontroll av livsmedel 
tillsammans med idéer om en genomtänkt kosthållning kom till i samband med de sociopolitiska 
förändringarna vid slutet av seklet. Detta resulterade i att ett nytt forskningsområde bildades, 
nämligen näringsfysiologin i början av 1900-talet.15 Tendensen inom detta nya forskningsområde 
var att tungt kroppsarbete utomhus skulle kompenseras med mer fett, medan de som hade 
stillasittande arbete inomhus skulle minska intaget av kolhydrater och proteinets roll i det hela var 
ännu ett område för diskussion då det var oklart huruvida det var beroende av kroppsarbete eller 
inte. De kostrekommendationer som Medicinalstyrelsen gav ut mot slutet av 1800-talet värderade 
ändock kött högt på grund av deras höga protein- och fettinnehåll, något som bröt den tidigare 
trenden av rekommendationer som mestadels bestod av mjöl-, gryn- och mjölkprodukter.16 

I en bred studie angående ransoneringsinnehållet och dess påverkan på hårt kroppsarbete 
testades arbetsförmågan bland skogsarbetare i Värmland under det andra världskriget. Studien 
konstaterade att det minskade fettintaget i samband med ransoneringstider inte räckte för täcka 
näringsbehovet per dag. Lösningen blev då att öka intaget av socker för att på så sätt undvika en 
sänkning av blodsockerhalten.17 Det var inte bara bland dessa skogsarbetare som 
sockerkonsumtionen ökade bland, utan efter det andra världskriget kunde näringsfysiologerna 
observera tre markanta förändringar i den västerländska livsmedelskonsumtionen under mitten av 
1950-talet: Nämligen en ökning av fett, kött och söta produkter.18 

Ökningen av fett ansågs inte vara ett problem inledningsvis då det fortfarande fanns delar av 
befolkningar som var undernärda, men i och med att levnadsstandarden ökade under 1950-talet 
blev fettets roll i kosten allt mer omdiskuterat.19 

Vad denna förändring kunde berott på fanns flera förklaringar till, Socialstyrelsen själva 
menade att detta kom till följd på grund av en ökad levnadsstandard och ett så kallat ”status-
tänk”. Med en ökad inkomst borde en mindre del gå åt till inköp av livsmedel, men i deras studier 
observerades en ökad kostnad för livsmedel. Detta då dyrare livsmedel blir tillgängliga för 

15 Qvarsell, 2005, sid 219, 221. 
16 Qvarsell, 2005, sid 222-223, 227. 
17 Qvarsell, 2005, sid 233. 
18 Erlandson-Albertson, 2003, sid 100. 
19 Coveney, 2000, 120. 

 9 

                                                 



konsumtion med en ökad inkomst vilket lett till en ökad konsumtion av bland annat fett- och 
sockerrika produkter på bekostnad av spannmålsprodukter såsom bröd men även potatis.20 

Näringsfysiologisk expertis i Sverige såg denna förändring som alarmerande i och med det 
samband som den amerikanske forskaren Ancel Keys upptäckt på 1950-talet mellan ett högt intag 
av fett och uppkomsten av hjärt-kärlsjukdomar men även den svenska 
Vipeholmesundersökningen bevisade sambandet mellan sockerkonsumtion och uppkomsten av 
karies.21 Qvarsell benämner dessa sjukdomar som studierna konstaterade var på uppgång som så 
kallade välfärdssjukdomar. Om dessa hade en alltför stor påverkan på ett lands befolkning så skulle 
detta i sin tur drabba samhällsekonomin vilket gav näringsfysiologin en viktig roll i samhället. 
Kostens mängd och innehåll blev därmed viktiga att förstå sig på.22 

Det bedrevs inte bara näringsforskning inom Sverige och USA, utan även i Storbritannien 
kring mitten av 1970-talet. En forskare som kom fram till en slutsats gällande det vita mjölet och 
raffinerade kolhydrater, det vill säga bearbetade kolhydrater såsom vitt socker och mjöl, som 
skiljde sig mot bland annat svenska studier var den engelske professorn Thomas L. Cleave. Han 
undersökte hur dessa påverkade den mänskliga kroppen ur ett medicinskt perspektiv. Han fann 
att i de civilisationer som övergått till en diet baserad på raffinerade kolhydrater hade antalet 
individer med tandproblem ökat, men även skallben hade visat symptom på sönderfall.23  

Studien Cleave bedrev reste flera frågor kring det vita mjölets avsaknad av vitaminer och hur 
den mänskliga kroppens reagerade på detta, men även på vitt mjöl som blivit vitaminberikat i 
efterhand vid produceringen av bröd. Resultatet var enligt Cleave att denna vitaminberikning var 
farlig då den med enkelhet kunde leda till överdosering av vitaminer vilket var lika farligt som 
underdosering. Slutsatsen han kom fram till var att det var bäst att undvika det vita mjölet helt 
och hållet och istället ersätta det med grovt mjöl som även borde utgöra grunden i all övrig kost. 
Detta var en diet som var bättre än andra dieter vid tiden och konsumtionen av det vita brödet 
samt raffinerade produkter rekommenderades människor att upphöra konsumera.24  

De sjukdomar som Qvarsell benämnde som välfärdssjukdomar kopplade även Cleave till, då 
han menar att deras ökning var ett tecken på att den dåvarande kosten inte var lämplig för 
mänsklig konsumtion. Den mänskliga kroppen tog tusentals år på sig att anpassa sig till ny föda 
och de raffinerade kolhydrater var av ondo och behövde ersättas av oraffinerade, såsom 
fullkornsbröd eller helst en vegetarisk kost.25 Animaliskt protein som fanns i kött, fisk och ägg 
rekommenderades inte att ingå i den mänskliga kosten då det gick åt mycket protein vid 
produceringen av dessa, exempelvis vid utfodringen av djuren, vilket inte var passande i en värld 

20”Brödets roll i den svenska kosten. Ett ställningstagande från socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysningen 
med anledning av Brödinstitutets annons- och affischkampanj”, 1976-03-10, volym 1, FIII hd, Socialstyrelsen 
1912-1981 (RA), pag.1.  
21 Cleave, 1974, sid 185. 
22 Qvarsell, 2005, sid 240. 
23 Cleave, 1974, sid 180. 
24 Cleave, 1974, sid 181. 
25 Cleave, 1974, sid 183. 
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med närings- och proteinbrist. Mjölk och andra mjölkprodukter däremot rekommenderades att 
ingå i mindre mängder i kosten då dessa innehöll viktiga vitaminer och mineraler tillsammans 
med honung som substitut för det vita sockret.26 

Den näringsfysiologiska vetenskapen var alltså inte enig i mitten av 1970-talet med olika 
förespråkare för olika kostsammansättningar. Gemensamt var dock att det fanns en oro över den 
ökade konsumtionen av fett och socker samt att dessa var kopplade till uppkomsten av vissa 
typer av sjukdomar. Gällande den svenska situationen var det inte bara den näringsfysiologiska 
expertisen som hyste oro utan även andra aktörer. En av dessa var de svenska 
brödproducenterna, vars produktion som redan var på nedåtgående trend inte hjälptes av energi- 
och livsmedelskriserna i början av 1970-talet.27 Dessa representerades av Brödinstitutet, men 
vilka var producenterna och vad var detta? Låt oss undersöka detta närmre. 

Brödinstitutet 

Som en intresseorganisation för svenska producenter av spannmåls- och mejeriprodukter 
grundades Brödinstitutet år 1957 med syfte att kunna förmedla information om deras produkter 
för allmänheten i landet genom skriften Information från Brödinstitutet som gavs ut månadsvis. 
Genom att följa upp ansvariga myndigheters kostrekommendationer, som utarbetades av ledande 
näringsfysiologer och forskare, skulle den svenska konsumtionen av bröd och andra 
spannmålsprodukter främjas.28 Organisation bestod och finansierades bland annat av de enskilda 
bagerierna och kvarnarna, konsumentkooperationen, jordbrukskooperationen och det halvstatliga 
regleringsorganet Svensk Spannmålshandel inom spannmålssektorn.29 Ulf Eklund, VD för 
Brödinstitutet, menade själv att vetenskapens roll och då främst näringsfysiologins var väsentlig 
för den svenska folkhälsan och i hur bland annat hjärt-kärlsjukdomar skulle bekämpas. Den 
förstärkning som näringsfysiologin fått av Socialstyrelsen genom bildandet av olika vetenskapliga 
utredningsgrupper gällande kostfrågan var viktig då det i slutändan var vetenskapsmännen som 
stod för den sakliga och seriösa kostupplysningen som Sverige var i stort behov av i mitten på 
1970-talet.30 Vi kan förstå att en privat intresseorganisation för bland annat bröd inte bara hade 
ett vetenskapligt och kanske moraliskt perspektiv i frågan under kristider för brödproducenter, 
utan användandet av just vetenskapen verkar ha varit sättet att främja sina egna intressen. Mer 
om detta senare och vi går istället vidare till den tredje aktören, Socialstyrelsen. 

 

26 Cleave, 1974, sid 184. 
27 Wikholm & Litsfeldt, 2007, sid 96. 
28 ”Information från brödinstitutet. Bröd viktigt livsmedel med billigt protein. ”, februari 1976, volym 1, FIII 
hd, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), sid 12. 
29 ”Kort och gott om matbröd”, 1976, volym 3, FIII hd, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), sid 1. 
30 ”Livsmedelsteknik - Ett nödvändigt samspel för bättre kostvanor”, 1976, volym 3, FIII hd, Socialstyrelsen 
1912-1981 (RA). 
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Socialstyrelsen 

Som svar för att åstadkomma en nödvändig förändring av kost- och även motionssituationen i 
Sverige startade Socialstyrelsen sin aktivitet Kost och Motion, (KoM), våren 1971. Denna aktivitet 
var planerad att pågå under minst 10 år och resultat skulle uppnås genom: 
 

”… en intensifiering av forskning, utbildning och upplysning där samhällets resurser 
representerades av stat, landsting och kommuner men även av livsmedelsproducenternas och 
distributörernas resurser. Dessa skulle samordnas och därefter omvandlas till olika systematiska 
och målinriktade aktiviteter.”31 

Här kan vi alltså se hur samarbetet mellan Socialstyrelsen och den privata sfären av det svenska 
näringslivet tog form för att uppnå det önskade resultatet av främst en förändrad kostpreferens 
bland det svenska folket. Detta är värt att lägga på minnet då detta samarbete kom att kritiseras 
senare under Brödkampanjen.  

Även om samarbetet påbörjades år 1971 så hade Socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning, 
den så kallade h-nämnden, redan år 1969 tillsatt en arbetsgrupp under namnet medicinsk 
expertgrupp för kost och motion som arbetade fram de riktlinjer som KoM-aktiviteten skulle 
baseras på. Denna expertgrupp hade år 1971 utgett en rapport som gav ut riktlinjer för att 
förbättra den svenska folkhälsan som de valde att kalla det. I citation av rapporten: 

 
- Halten av fett minskas från nuvarande dryga 42 till högst 35 kaloriprocent (kal %) 
- Konsumtionen av socker och sockerrika produkter sänks med minst 25 % 
- Mättat fett byts i möjligaste mån mot fleromättat 
- Konsumtionen av grönsaker, frukt, potatis, fettfattiga mjölkprodukter, fisk, magert kött, 

fjäderfä, matbröd och andra spannmålsprodukter ökas i enlighet med förslag från Statens 
institut för folkhälsan.32 
 

Här är det tydligt att sockret och fettets andel i maten skulle minskas, eller ersättas av andra 
produkter som det ges en rad olika alternativ till, däribland matbröd och andra 
spannmålsprodukter. Men i en reviderad version av rapporten som publicerades år 1975 lade 
expertgruppen till att den dagliga matbrödskonsumtionen rekommenderades att ligga på mellan 
125 till 175 gram beroende på grad av aktivitet hos individen. Det var denna version som kom att 
ligga till grund för KoM-aktiviteten. Experterna summerade rapporten med: 

”Bröd, gärna utan matfett, bör ingå i varje måltid. En ökning av konsumtionen av bröd, mjöl, gryn 
och andra spannmålsprodukter rekommenderas starkt. Bröd bör dock i långt mindre grad vara 
sötat.”33 

31 ”Kost och motionsfrågorna i historiskt perspektiv, Socialstyrelsens h-rapport nr 11”, 1978, volym 2, FIII 
hd, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), pag.12.  
32 ”Kost och motion, Socialstyrelsen”, 1971, volym 1, FIII hd, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), pag. 14-15. 
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Här kan vi alltså se hur vetenskapens roll i konsumtionsfrågan samt samarbetet mellan 
näringsfysiologierna, Socialstyrelsen och Brödinstitutet tog form och utvecklades. Även här är det 
möjligt att urskilja hur samarbetet förändrade innehållet i rapporten från 1971 mot den från 1975 
i och med brödets mer framträdande roll i den senare. Likt det som Eklunds tidigare nämnde så 
hade näringsfysiologin en viktig roll i kostupplysningen och det är intressant hur expertrådet 
valde att ge brödkonsumtionen en speciell plats i denna upplysning. Välfärdssjukdomarna skulle 
botas med hjälp av vetenskapen och brödet. 

Brödkampanjen 

Som en del i Brödinstitutet del i KoM-aktiviteten, lanserades en ny kampanj tillsammans med 
Socialstyrelsen och Konsumentverket i slutet av februari år 1976. Brödinstitutets mål var bland 
annat att motbevisa myten om bröd som huvudsaklig anledning till övervikt. Eklund ansåg att:  

”… Denna felaktiga uppfattning huvudsakligen beror på bristande information i kost- och 
näringsfrågor. Organ och myndigheter som Folkhälsan och Socialstyrelsen har tyvärr alltjämt 
begränsade informationsresurser för denna betydelsefulla sektor.”34 

Det är inte svårt att förstå vad Eklund måste ha menat när han sade att Socialstyrelsen hade 
”begränsade informationsresurser”, det var alltså en fråga om kapital som saknades från statligt 
håll men som näringslivet gärna sköt till i utbyte för ett samarbete. Sedan lämnar detta såklart 
utrymme till för vidare forskning hur detta påverkade samarbetet mellan Socialstyrelsen och 
Brödinstitutet. 

Själva utformningen av kampanjen såg ut på följande vis. I en rikstäckande reklamkampanj, 
driven och finansierad av Brödkampanj i samråd med Socialstyrelsen och Konsumentverket 
skulle två enkla budskap spridas: 

”Socialstyrelsen vill att vi äter 6 – 8 skivor bröd om dagen” samt ”De flesta som bantar borde 
äta mera matbröd.”35 

33 Brödets roll i den svenska kosten. Ett ställningstagande från socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysningen med 
anledning av Brödinstitutets annons- och affischkampanj”, 1976-03-10, volym 1, FIII hd, Socialstyrelsen 1912-1981 
(RA), pag.2. 
34 ”Dokumentation Bröd, Brödinstitutet”, 1974, volym 1, FIII hd, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), sid. 2. 
35 ”Socialstyrelsen, nämnden för hälsoupplysning, Folke Küntzel, ar. PM”, 1976-08-25, volym 2, FIII hd, 
Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), pag. 1. 
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Bild 2. Källa: ”Affischer, Brödkampanjen”, 1976, volym 3, FIII hd, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA). 
 
Under varje text stod även ”Brödinstitutet i samråd med Socialstyrelsen och 

Konsumentverket.” Dessa budskap publicerades på 2500 affischtavlor och pelare, 3400 
förarplatsskyltar i bussar, spårvagnar och tunnelbanevagnar och i reklamfilmer med Magnus 
Härenstam på 266 biografer.36 

Hur kom det sig att expertrådets rekommendation om en brödkonsumtion om 125 till 175 
gram om dagen helt plötsligt var sex till åtta skivor bröd om dagen? Enligt Brödinstitutet själva så 
översattes dessa värden till skivor för att på ett praktiskt sätt kunna använda rekommendationen i 
marknadsföringssyfte.37 Och detta låter rimligt anser jag då den som ser ett budskap om sex till 
åtta skivor kan lättare föreställa sig denna mängd än ett budskap om 125 till 175 gram eller hur? 

Brödkampanjen pågick tillsammans med Socialstyrelsen och Konsumentverket i två år och 
bedrevs i vår- och höstkampanjen som pågick mellan fyra till fem månader vardera och totalt 
satsades det ca 6, 1 miljoner kronor på kampanjerna. Förutom reklamaffischerna och 
reklamfilmerna så skickades en serie med olika informationsskrifter ut till hushållen och 
livsmedelsaffärerna som förklarade grunden till kostrekommendationen och varför ett ökat intag 
av bröd var av godo.38 

36 ”Socialstyrelsen, nämnden för hälsoupplysning, Folke Küntzel, ar. PM”, 1976-08-25, volym 2, FIII hd, 
Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), pag. 1. 
37 ”Information från brödinstitutet”, årgång 19, nr 1, jan. 1976, volym 3, FIII hd, Socialstyrelsen 1912-1981 
(RA), sid 5. 
38 Wikholm och Litsfeldt, 2007, sid 90. 
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Vad fanns då i dessa informationsskrifter som konsumenterna behövde veta? Räckte det inte 
bara med att säga att en myndighet hade arbetat fram en lämplig mängd matbröd att konsumera 
varje dag? Inte riktigt så lätt. Det konsumenterna behövde veta för att sätta 
rekommendationsmängden i sin rätta kontext var begreppen bas och tillägg. 

Basen och tillägget 

Dessa begrepp var centrala i kostrekommendationen som expertgruppen utarbetade, men vad 
innebar dessa och varför kom de till? Under 1970-talets ökade priser för livsmedel samtidigt som 
kosttrenden var i behov av förändring hade de svenska myndigheter en rad olika olika lösningar 
för uppnå målet av näringsriktig kost till ett lågt pris. En lösning var subventioner av livsmedel, 
något som bland annat hände med köttindustrin men inte brödindustrin.39  Ett alternativ till 
subventionering var då att det utarbetades ett sätt att informera hur det var möjligt att äta 
näringsriktig mat till ett lågt pris, något som Socialstyrelsen senare gjorde. KoM-aktiviteten 
tillsattes för att just komma på en sådan lösning som följde de kostrekommendationer som 
expertrådet hade utarbetat men till ett rimligt pris för de enskilda hushållen.40 Det skulle vara 
billigt att äta rätt men hur var det möjligt i tider med stigande livsmedelspriser och med en 
preferens mot fetare och framför allt sötare produkter? 

Detta var ett problem som Socialstyrelsen stod inför vilket ledde till samarbete med 
Konsumentverket, Livsmedelsverket samt Kooperativa Förbundets(KF), ICA:s och Jordbrukets 
provkök samt från Sparbankernas budgetrådgivning kom de fram till ett system som kom att 
kallas för bas och tillägg. 41 Av källmaterialet så verkar detta samarbete ha varit unikt då dessa 
provkök ingick i samma arbetsgrupp vilket ha varit första gången, detta ger oss ännu ett exempel 
på hur statens uppmaning om ökat samarbete med näringslivet gick till rent konkret förutom 
samarbetet mellan Socialstyrelsen och Brödinstitutet.  

Vad innebar då dessa två begrepp, bas och tillägg? Jo, tanken var att vanliga livsmedel som 
konsumerades varje dag och som var billiga, exempelvis potatis och matbröd, skulle ingå i 
basmaten. Dessa baser skulle vara lätta att variera dag till dag utan att näringsvärdet påverkades 
och att det upplevdes som tråkigt eller uttröttande. Det var i denna del som 
rekommendationskravet sex till åtta skivor bröd per dag skulle ingå för att komplettera kosten.  
Själva tillägget bestod av livsmedel nödvändiga för dagsbehovet av näring som ej fanns i basen, 
men i mindre mängder. Exempel på tillägg var matfett och animaliskt protein såsom fläsk- och 
nötkött eller feta mejeriprodukter. Basen stod för huvuddelen av energitillförseln och om 
behovet för mer energi krävdes, exempelvis vid en hårdare arbetsinsats än normalt, kunde basen 

39 ”Brödkonsumtion i Sverige”, 1977, volym 3, FIII hd, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), pag. 5. 
40 ”Information från brödinstitutet”, årgång 19, nr 1, jan. 1976, volym 3, FIII hd, Socialstyrelsen 1912-1981 
(RA), sid 5. 
41 ”Information från brödinstitutet”, årgång 19, nr 1, jan. 1976, volym 3, FIII hd, Socialstyrelsen 1912-1981 
(RA), sid 5. 
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utökas. Bas och tillägg ingick även i konceptet kostcirkeln som ett sätt för att tillgodose se sig alla 
livsmedel som ingick i rekommendationskraven. Denna hade utarbetats redan i början av 1960-
talet men då vid Statens institut för folkhälsan som ett sätt att visualisera hur en god 
kostsammansättning såg ut.42 Hur såg då ett dagsbehov ur av basen? Tabell 1 visar hur 
Brödinstitutet ansåg en god komponerad baskost bestod av enligt de rekommendationer 
expertrådet hade publicerat. 

 
Tabell 1. Förslag till baskost 

 
Lågenergiförbrukare Högenergiförbrukare 

Standardmjölk, fil / 0,5 l 
Lättmjölk, lättfil 0,6 l 0,2 l 
Ost 30 + (17 %) 2-3 skivor 30 g 40 g 
Potatis, 3-4 st 250 g 350 g 
Matbröd, 6-8 skivor 125 g 175 g 
Matfett 30 g 45 g 
Mjöl, gryn, flingor, ris och 

makaroner 50 g 80 g 

Källa: Information från brödinstitutet, årgång 19, nr 1, jan. 1976, sid 6. 

 
Expertrådet definierade på låg- och högenergiförbrukare som de individer vars energiintag bör 
vara på 2000 kcal respektive 2800 kcal beroende på aktivitetsgrad.  

Tillkomsten av detta system istället för livsmedelssubventioner går att koppla ihop med det 
Qvarsell menar kring hur det blev möjligt i och med näringsfysiologins framväxt att styra och 
kontrollera kosthållningen i de stora befolkningsgrupperna.43 Vad mer praktiskt än ett exempel 
på hur baskosten för ens dag borde se ut än i tabellform? Vi kan här se hur genom ett praktiskt 
verktyg, i detta fall med bas och tillägg uttryckt i visuell form, kunde Socialstyrelsens 
kostrekommendationer få starkare effekt än om de hade publicerat rapporten i sin helhet. Det är i 
slutändan lättare för den enskilde individen att förstå ett kostråd om den kommer i en liten 
broschyr med bilder och tabeller som visualiserar detta råd än en forskningsrapport.  

Coveney har även kopplat an till kontrollen av kosthållningen i sin forskning där han menar 
att näringsfysiologins slutgiltiga mål var att nå till det stadie där vetenskapen kunde kontrollera 
vad befolkningen åt, detta i ett led för att stärka deras hälsa och därmed samhället. Ökningen av 
välfärdssjukdomarna hade gjort hela befolkningen utsatt och denna bevakning av kostvanor och 
trender var nödvändig.44 Vi kan härmed se att det har funnits tendenser i näringsfysiologin, både i 

42 Bruce, 2003, sid 42. 
43 Qvarsell, 2005, sid 239. 
44 Coveney, 2000, sid 117. 
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Sverige och globalt, att försöka kontrollera kostvanor genom diverse sätt och verktyg såsom bas 
och tillägget. 

Så, vi har gått igenom Brödinstitutets och Socialstyrelsens vidare arbete på de slutsatser som 
expertrådet kom fram till, men frågan är då, vad hade experterna att säga om 
kostrekommendationen egentligen? Vad låg till grund för denna och varför var det viktigt enligt 
experterna själva att ändra de dåvarande kosttrenderna i landet? Frågan är också, varför just bröd? 

Expertutlåtanden från MEK 

För att sortera ut bland experterna har jag valt att ta ur de experter som förespråkade brödets tre 
makronutrienter: protein, kolhydrater och fett. Hur förespråkades en mer allmän motivering till 
att öka konsumtionen av bröd enligt expertisen? 

Varför just bröd professor Isaksson? 

I ett brev från Sveriges Bageriförbund förklarade Björn Isaksson, professor och med. dr. i klinisk 
näringslära vid Sahlgrenska sjukhuset, att den näringsfysiologiska expertisen i landet hade funnit 
ett samband mellan den kraftiga nedgången av bröd- och potatiskonsumtionen och den kraftiga 
ökningen av matfett- och sockerkonsumtionen med den allt högre frekvensen av 
sjukdomstillstånd såsom fetma, hjärt-kärlsjukdomar, karies, järnbrist, förstoppning och andra 
sjukdomar. Detta hade uppmärksammats i utredningen ”Den svenska folkkosten”, som publicerades 
år 1965 och som sedan dess följts noggrant av svenska myndigheter fortsatte han.  
Isaksson menade även vid tidpunkten för uttalandet att forskningen inom näringsfysiologin de 
senaste tio åren hade pekat på nödvändiga förändringar i kosten, dessa skulle ske genom att 
minska fett- och sockerkonsumtionen och istället öka bröd- och potatiskonsumtionen. Detta i ett 
led för att förbättra den svenska folkhälsan. Experterna konstaterade att en ökning av 
brödkonsumtionen på minst 25 procent var nödvändig för att uppnå den essentiella förändringen 
och landets högsta hälsovårdande myndighet, Socialstyrelsen, hade godkänt dessa 
rekommendationer genom lanseringen av KoM-aktiviteten.45 Vad som även kom fram av 
Isaksson är intressant för vidare analys. Han kopplade ihop den svenska situationen med ett 
internationellt perspektiv. Genom kostrekommendationen från år 1971 var Sverige en förebild 
bland industriländerna då ett 15-tal av dessa därefter introducerade liknande rekommendationer. 
Worlds Healths Organisation, WHO, antog en resolution år 1968 där det påpekades att 
näringsfrågorna var tidens största hälsoproblem bland industriländerna.46 Vidare fördes det kritik 

45 ”Björn Isaksson till Sveriges Bageriförbund”, 1977-08-31, volym 2, FIII hd, Socialstyrelsen 1912-1981 
(RA), pag.1. 
46 ”Björn Isaksson till Sveriges Bageriförbund”, 1977-08-31, volym 2, FIII hd, Socialstyrelsen 1912-1981 
(RA), pag.1. 
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från Isakssons håll angående den senaste jordbruksberedningen som ignorerar de krav som 
näringsfysiologer framfört nödvändiga för en hälsofrämjande jordbrukspolitik: 

”Alla de förslag som läggs inom utredningen, som direkt eller indirekt leder till oförändrad eller 
minskad brödkonsumtion kan betraktas såsom hälsofientliga, då de därigenom samtidigt 
omöjliggör andra av oss föreslagna kostförändringar. Detsamma måste med skärpa uttalas om det 
förslag som väckts inom LO om en sänkning av brödsädsarealen med 10-15 %, förutom att det 
rimmar illa med kraven på solidaritet med u-länderna.”47 

Den sista meningen gör uttalandet speciellt. Vi har här en professor och med. dr. i klinisk 
näringslära, vars uppdrag var att arbeta fram nya kostrekommendationer i Sverige som 
uppenbarligen inte bara hade en strikt vetenskaplig syn på det utan även någon form av politisk 
medvetenhet. Denna kombination kan låta märkvärdig vid en första anblick men inom 
näringsfysiologin var detta mer eller mindre vanligt. Detta var något som karaktäriserade ett 
flertal framstående näringsfysiologier enligt Wikholm och Litsfeldt som menar rådande politiska 
situationer kopplades samman med vetenskapen och i detta fall den senaste 
jordbruksberedningen med den globala livsmedelskrisen. Industriländernas stora konsumtion av 
kött krävde stora mängder spannmål i utfodringen av köttdjuren. Detta gav således ett bortfall av 
spannmål som kunde använts till att föda de svältande befolkningarna runt om i världen.48 Detta 
var även dåligt då förslaget skulle innebära att mindre spannmål producerades, och därmed 
mindre bröd. Vidare menar Wikholm och Litsfeldt att en person påverkade många av de experter 
som ingick i expertgruppen bakom kostrekommendationen: professor Georg Borgström, en man 
som var starkt kritiskt mot det västerländska konsumtionsmönstret. 49  

Även Coveney menar att vid denna tid var näringsfysiologin nära sammankopplade med den 
globala livsmedelssituationen och pekar på utvecklingen i Australien i slutet mot 1960-talet där 
”Wholefood”-rörelsen ifrågasatte köttkonsumtion ur en ekonomisk och moraliskt synvinkel, det 
var ett slöseri med resurser och var inte solidariskt med jordens svältande befolkning.50  

Vi kan se denna politiska medvetenhet i Isakssons uttalande men som undersökningen 
kommer visa så kopplade flera andra experter an till detta. Kostrekommendationen om sex till 
åtta skivor bröd verkade ha grundats i något större än den svenska situationen – den var globalt 
förankrad. Spannmålet, eller mer specifikt brödet, var den rätta vägen till en hållbar och 
näringsrik kost utan animaliskt protein och detta med ett internationellt perspektiv i åtanke. Men 
gällande proteinet i brödet, vad hade experterna att säga om det? Var bröd en bra proteinkälla?  

 

 

47 ”Björn Isaksson till Sveriges Bageriförbund”, 1977-08-31, volym 2, FIII hd, Socialstyrelsen 1912-1981 
(RA) pag.2. 
48 Wikholm & Litsfeldt, 2007, sid 42. 
49 Wikholm & Litsfeldt, 2007, sid 39. 
50 Coveney, 2000, sid 142. 
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Leif Hambraeus och proteinet 

En annan ledande forskare inom näringslära, professor och med. dr. vid Uppsala universitet, Leif 
Hambraeus var ledamot i expertgruppen och specialiserade sig inom proteiner och koppling till 
matbröd. Hans argument om brödets roll i kosten var följande: 

”Brödet är alltså en väsentlig proteinkälla. Detta trots att spannmålens protein inte är fullvärdigt, 
dvs det innehåller inte alla essentiella (livsnödvändiga) aminosyror i idealiska proportioner. Det är 
framför allt lysin som finns i för låg halt. Denna brist kan emellertid lätt kompenseras. Fullvärdigt 
protein finns i animalier – mjölk, ost, kött, fisk, ägg - och genom att vi samtidigt med brödet äter 
något av dessa livsmedel fylls det vegetabila aminosyramönstret ut. Då kan vår organism helt 
utnyttja det vegetabila proteinet.”51 

Hambraeus pekade på en intressant detalj med brödet, det saknade vissa kvalitativa egenskaper. 
Detta betydde helt enkelt att bröd inte var perfekt. Det saknade vissa livsnödvändiga aminosyror 
men ett detta kunde kompenseras genom bas och tillägg. Vad innebar då detta? Jo att brödet blev 
fullt näringsriktigt om brödet åts med något till, exempelvis en bit ost.  

Han framförde även kritik mot överkonsumtion av protein vilket vi kan se i följande citat: 

”Jag är personligen övertygad om att vi i framtiden – med ökade livsmedelskostnader i förening 
med ökat antal munnar att mätta i världen - måste satsa mer på att utnyttja de vegetabila 
proteinerna och minska konsumtionen av de animala. Den globala livsmedelssituationen kommer 
också att tvinga oss att göra livsmedelsproduktionen så effektiv som möjligt. I detta perspektiv har 
bröd och andra spannmålsprodukter sin givna plats i kosten.”52 

Detta kan kopplas till Qvarsell och den tidiga näringsfysiologins kostrekommendationer och det 
är intressant hur tankarna inom denna relativt nya vetenskap skiftade från att högt värdera köttets 
protein till att föredra alternativa proteinkällor. Det animaliska proteinet hade även en hög 
produktionskostnad och var därmed ett av de dyraste näringsämnena medan brödet var det 
motsatta – en av de billigaste proteinkällorna – som dock hade några kvalitativa brister menade 
Hambraeus53. Likt Isaksson hade även Hambraeus ett internationellt perspektiv på kostfrågan 
med hans uttalande om ökade livsmedelskostnader. Denna kostförändring var alltså nödvändig 
för framtiden där bröd och andra spannmålsprodukter hade sin givna plats i kosten. Wikholm 
och Litsfeldt har i sin forskning sett på argument som liknade dessa gällande 
produktionskostnader. Vid produktion av nötkött, krävdes som tidigare nämnt spannmål, gick 
upp emot 95 procent av den näring och energi som var nödvändigt medan detsamma i 
produktionen av bröd var närmast inget. Vidare visar de på hur den amerikanska situationen såg 

51 ”Näringsdokumentation Bröd, Brödinstitutet”, 1974, volym 1, FIII hd, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), sid 
5. 
52 ”Näringsdokumentation Bröd, Brödinstitutet”, 1974, volym 1, FIII hd, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), sid 
6. 
53 ”Näringsdokumentation Bröd, Brödinstitutet”, 1974, volym 1, FIII hd, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), sid 5-6. 
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ut i början av 1970-talet där konsumtionen av säd per person uppgick mot 1000 kg, varav endast 
70 kg konsumerades direkt i form av spannmålsprodukter.54 

Det gick alltså bra att äta bröd om det kompletterades, något som Hambraeus verka ha 
påpekat ett flertal gånger i källmaterialet då han uttryckte det som ”ej fullvärdigt” gällande 
proteininnehållet. Detta är intressant för vidare analys. Var brödet alltså inte bra? Inte riktigt så 
bra ur ett proteinsynhåll då proteinet inte var fullvärdigt som Hambraeus själv menade. Brödet 
saknade vissa egenskaper men som med enkelhet kunde göras komplett. Detta ger oss ett försvar 
av brödets svagare sidor och en argumentation för att bröd borde ätas med något till. En smörgås 
kanske var bra ändå? 

Något som diskuterades om huruvida om det var bra eller inte i kosten var kolhydraterna. Var 
de något att ha? 

Arne Dahlqvist och kolhydraterna 

En annan ledamot i expertgruppen, professor i industriell näringslära och med. dr. Arne 
Dahlqvist ansåg att kolhydraterna var en viktig del i kosten och att den alltid skulle finnas där i 
lagom proportion till resten av maten. Som energikälla var kolhydraten god genom följande 
uttalande: 

”Huvudkomponenten i bröd är en annan kolhydrat, stärkelse. Den kan vi utnyttja till praktiskt 
taget hundra procent. Den är en utomordentlig energikälla och omsätts snabbt i vår organism. 
Näringsfysiologerna är överens om att huvudparten av kolhydraterna i vår mat bör utgöras av 
stärkelse. Andra stärkelserika livsmedel är potatis och rotfrukter.”55 

Kolhydraten kunde användas helt ut och var enligt Dahlqvist en god energikälla. Vidare 
menade han att matbröd var ett stärkelserikt livsmedel som borde konsumeras mer av för att 
bryta dåvarande trend med ökade mängder av fett och socker i maten på bekostnad av potatis, 
rotfrukter och spannmålsprodukter. Detta ledde till att många viktiga näringsämnen gick 
förlorade i maten och han fortsätter med att förklara hur detta har en negativ påverkan på 
upptaget av vitaminer och mineraler i kroppen.56 En intressant aspekt ges även till förespråkare 
av kolhydratfria koster i samband med bantning, detta menade Dahlqvist vara dåligt då 
kolhydraterna hade en viktig funktion i kosten men däremot borde den som bantade minska på 
andelen socker i maten och öka kolhydraterna istället.57 Detta är fortfarande ett område för 
diskussion gällande mattrender i samband med önskad viktnedgång, ett exempel är den om 

54 Wikholm och Litsfeldt, 2007, sid 90. 
55 ”Näringsdokumentation Bröd, Brödinstitutet”, 1974, volym 1, FIII hd, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), sid 
8. 
56 ”Näringsdokumentation Bröd, Brödinstitutet”, 1974, volym 1, FIII hd, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), sid 
8-9. 
57 ”Näringsdokumentation Bröd, Brödinstitutet”, 1974, volym 1, FIII hd, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), sid 
6-7. 
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LCHF, en kost bestående av mindre mängder kolhydrater och större mängder fett, vilket pekar 
på att forskningen inom näringslära konstant är i rörelse och inte alltid är enig.58 

Matbröd angavs vara ett bra exempel på nyttiga livsmedel då det innehåller många nyttiga 
näringsämnen förutom att vara kolhydratrikt. Och som Dahlqvist själv nämner att uttrycka saken: 
”Det är svårt att göra en välbalanserad kost utan att där ingår en relativt stor mängd matbröd”.59 
Matbrödet plats i kosten verkade självklar, i alla fall enligt de experter som hittills fått säga sitt. 
Förutom kolhydraterna så var fettet en anledning till oro, i detta fall specifikt matfettet som ofta 
användes i samband med konsumtion av bröd. Hur såg expertrådet på fettets roll? 

Ivar Werner och fettet 

En orsak varför människor inte valde att äta matbröd var kontroversen kring fettet och dess 
påverkan. Experterna kunde konstatera i sin rapport att många människor ofta valde att äta 
matbröd tillsammans med matfett, det vill säga smör eller margarin och det vore bättre om dessa 
endast åt bröd utan matfettet. Brödinstitutet menade själva att i produktionen av bröd tillsattes 
oftast endast en liten mängd fett för att ge bättre färskhållningsförmåga och 
konsistensegenskaper som uppskattades av konsumenterna. Detta gav att per 100 gram matbröd 
fanns det inte mer än två till tre gram fett. Professor och med. dr vid Akademiska sjukhuset 
Uppsala, Ivar Werner menade att fettet endast borde utgöra max 35 procent av energin som 
tillgodoses från maten. Vid tidpunkten för uttalandet utgjorde fettet ca 50 procent av 
energitillförseln och Werner menade att det krävdes ett större intag av de fettfattiga livsmedlen 
för att åstadkomma en nödvändig förändring. Matbrödet kom här som ett exempel på livsmedel 
som var fettfattigt men ändå innehöll de essentiella näringsämnena. Även Werner ansåg att det 
var viktigt med att minska konsumtionen av fett och socker vilket var alarmerande högt enligt 
expertgruppen.60 Dock så är det inte förvånande att dessa expertutlåtanden följde samma 
mönster med ökad brödkonsumtion och minskad fett- och sockerkonsumtion då de ingick i 
samma expertgrupp, utan det intressanta är själva beläggen för den ökade konsumtionen. Vidare 
ansåg Werner att matbrödet borde ätas utan matfett och i samband med måltid, likt de 
sydeuropeiska länderna. Det handlade inte om att utesluta något livsmedel i kostcirkeln, utan att 
minska på de som ger mest energi och som ansågs vara lättast att undvara.61 

Även en koppling till kostcirkeln kan vi se i Werners uttalande om brödets roll i den: 

”Man ska inte utesluta något livsmedel i kostcirkeln. Men man ska minska på dem som ger mest 
energi och som man lättast kan undvara – och det är definitivt inte bröd. Det är t.ex. fettet på 

58 http://www.kostdoktorn.se/lchf ,19:55 2015-01-08 
59 ”Näringsdokumentation Bröd, Brödinstitutet”, 1974, volym 1, FIII hd, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), sid 
6-7. 
60 ”Näringsdokumentation Bröd, Brödinstitutet”, 1974, volym 1, FIII hd, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), sid 
9-10. 
61 ”Näringsdokumentation Bröd, Brödinstitutet”, 1974, volym 1, FIII hd, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), sid 
9-10. 
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brödet, sockerbiten i kaffet, fettkanten på kotletten och naturligtvis konditorivarorna som 
innehåller både fett och socker.”62 

Brödet var inget fel på, utan det var det som åts i samband med brödet som exempelvis fettet 
som var problemet. Enligt Hambraeus var brödet inte fullvärdigt i sig och behövde något till för 
att bli komplett, men så länge detta inte var matfett så måste Werner ha hållit med. En smörgås 
utan smör kanske? Vi ser här hur flexibla experterna var i deras sätt att försvara brödet vilket jag 
tycker är anmärkningsvärt och desto intressantare. 

I tabellen nedanför visas de olika energivärdena för de fundamentala näringsämnena. 
 

Tabell 2. Uträknade energivärden för fett, kolhydrat och protein. 
Energivärden/g kJ/g kcal/g 
Fett 38 9 
Kolhydrat 17 4 
Protein 17 4 

Källa: Näringsdokumentation Bröd, Brödinstitutet. 1974, sid 9-10, samt egen beräkning för kolhydrat och protein. 1 

kcal = 4,1868 kJ.  

 
Enligt Werner kan vi då förstå att brödrekommendationen var tänkt att konsumeras mestadels 
utan smör, alltså som bröd och inte som en smörgås med matfett och pålägg. Som kuriosa 
gällande fettets roll kan vi se på energivärdena för de tre makronutrienterna i tabell 2 där fettets 
innehåll per gram är lite över dubbla som för kolhydratets och proteinets. 
Värt att tänka på som Coveney tar upp i sin forskning är bakgrunden till expertisen. Ofta var 
dessa avlönade av aktörer med syfte att nå en specifik målsättning vilket ifrågasätter deras motiv 
med rapporter som rekommenderade en viss typ av diet framför en annan och framför allt sättet 
de presenterades inför allmänheten.63 Detta är något vi måste ha i åtanke efter att ha sett 
argumentationen för att förstå rekommendationen i sin helhet. 

Så för att summera, bröd ur ett hälsoperspektiv ansågs vara nyttigt och bra. Det var även bra 
ur ett större perspektiv då det enligt experterna behövdes en förändring i rådande kostvanor i 
världen. Välfärdssjukdomarna skulle minska, något som näringsfysiologerna och Socialstyrelsen 
strävande efter samtidigt som en ökad brödkonsumtion skulle gå Brödinstitutet till mötes.  

Allt verkade ha varit frid och fröjd. Eller var det så? Hur mottogs egentligen dessa 
rekommendationer? Utsattes expertgruppens kostrekommendation för kritik? 

 

62 ”Näringsdokumentation Bröd, Brödinstitutet”, 1974, volym 1, FIII hd, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), sid 
10. 
63 Coveney, 2000, sid. 117. 

 22 

                                                 



Brödkampanjen och kritiken 

Det som stod för huvuddelen av kampanjen var två annonser i helsideformat samt affischer, det 
var även dessa som väckte störst kritik från allmänheten och media och frågan togs även upp i 
riksdagen. Själva annonstexterna bestod av följande texter: 

”Socialstyrelsen vill att vi äter 6 – 8 skivor bröd om dagen” samt ”De flesta som bantar borde 
äta mera matbröd”.64 

Dessa ansågs vara alltför auktoritära i den meningen att människor uppfattade budskapet om 
att ”Socialstyrelsen vill…” som ett tvång och inte en rekommendation, vilket var Socialstyrelsens 
syfte. Men källmaterialet visade även på att det rådde förvirring och kritik mot informationen 
som stod på affischerna gällande vad för sorts bröd som uppmuntrades att konsumera mer av 
och att motion var en viktig del i de nya kostrekommendationerna.65 

Som källmaterialet tidigare visat så menade expertgruppen att bröd var något som borde 
komsumeras mer av i samband med bland annat bantning på grund av dess mättande effekt och 
näringsrika innehåll, men i själva annonstexterna stod dessa fakta inte med, varav förvirringen 
som uppstod. I de mindre skrifterna och annat utskick från de medverkande parterna i 
kampanjen stod dessa fakta med, men inte i de större affischerna och reklamfilmer som nådde ut 
till de flesta svenskarna.66 Dock så verkar det inte framförts någon vetenskaplig kritik mot själva 
kostrekommendationen i de dagstidningar som finns i arkivlämningarna, utan den verka ha riktat 
sig mot kampanjen i sig och samarbetet mellan Socialstyrelsen och Brödinstitutet i första hand. 
Det går även att dra slutsatsen att den vetenskapliga kritiken kan ha framförts i andra sorts 
skrifter av mer vetenskaplig natur än dagstidningar såsom Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 

Bo Siegbahn – Underlaget för vetenskapen bakom kostrekommendationen 

Det som jag fann var intressant gällande kritik var den som restes av Bo Siegbahn, moderat 
riksdagsledamot. I ett brev till generaldirektör Rexad för Socialstyrelsen ställde Siegbahn ett antal 
frågor, varav en var gällande forskningen bakom de nya rekommendationerna. Fanns det 
tillräckligt med vetenskapligt underlag för att en statlig hälsovårdsmyndighet skulle kunna ge ut 
kostrekommendationer på riksnivå och om så var fallet, kunde ett statligt ämbetsverk i 
reklamkampanjer med näringslivet uttrycka sin vilja? Här är det tydligt att Siegbahn motsatte sig 
samarbetet mellan stat och näringsliv i offentliga reklamkampanjer och att det inte bara fanns en 
politisk kritik utan även en vetenskaplig gällande just rekommendationerna. 67  

64 ”Socialstyrelsen, nämnden för hälsoupplysning, Folke Küntzel, ar. PM”, 1976-08-25, volym 2, FIII hd, 
Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), pag. 1. 
65 Se exempelvis ”Näringsexpert: Rena brödet bra produkt”, Uppsala Nya Tidning, 1976-03-19 och ”Hur 
mycket är 6 -8 skivor?” Dagens Nyheter, 1976-03-30, volym 2, FIII hd, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA) 
66 Se exempelvis skrifterna Kort och gott om matbröd och Brödinstitutet informerar. 
67 ”Brev till Bror Rexad från Bo Siegbahn. Inkommet brev till Socialstyrelsen”, mars 1976, volym 2, FIII hd, 
Socialstyrelsen 1912-1981 (RA). 
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Kritiken togs även upp i Riksdagen där Siegbahn frågade ut socialminister Sven Aspling 
gällande kampanjen.  

”… Jag är inte kritisk i och för sig mot en sådan här kampanj – tvärtom. Det är alldeles klart att 
den kampanj som på det här området bedrivs svarar mot vetenskapens ståndpunkt för dagen. Att 
den ståndpunkten inte alltid varit densamma är en sak för sig. I den broschyr som sänts ut av 
socialstyrelsen konstaterar man att det tycks råda missförstånd om att bröd skulle vara olämpligt 
för personer som vill banta osv. De missförstånden har ju vetenskapen på sin tid bidragit till. Vad 
man nu propagerar för är naturligtvis dagens sanning och förhoppningsvis även morgondagens.”68 

Vi kan här utläsa en annan sorts kritik än den som media reste under kampanjens gång, 
nämligen den mot vetenskap som låg bakom rekommendationerna. Detta är intressant då som vi 
tidigare har sett att som vetenskap var näringsfysiologin relativt ny och enligt Qvarsell fanns det 
ett intresse hos bland annat statsmakter att använda denna vetenskap som ett verktyg för kontroll 
över stora befolkningsgruppers kostvanor.69 Kunde denna vilja av både statsmakten i form av 
Socialstyrelsen och näringsfysiologernas förmodade vilja att få gehör för deras forskning lett till 
förhastade slutsatser? Källmaterialet kan inte besvara detta utan detta är något som vi endast kan 
spekulera i och det är även ett område som är aktuellt idag gällande bland annat 
näringsvetenskapen och olika dieter som jag tidigare nämnde med LCHF. 

Även en oro går att läsa av riksdagsprotokollet då Siegbahn flera gånger påpekade hur 
myndigheters rekommendation snabbt kan gå över till ren vilja med konsekvenser för de som 
inte följer dessa direktiv.70 Aspling svarade med både han tillsammans med Socialstyrelsen hade 
tillförlitlig tro på h-nämndens och expertgruppens arbete gällande de nya 
kostrekommendationerna och att andra länder utfört liknande studier och kommit fram till 
liknande resultat. Även här riktade Aspling strålkastarljuset mot den svenska brödkonsumtionen 
som behövde stärkas då den dels var bland de lägsta i Europa och dels för att matbrödet var en 
viktig del i bas och tilläggsbegreppet.71  

Den vetenskapliga kritiken utmynnade snabbt i kritiken mot själva utförandet av kampanjen, 
men det hade varit intresse om Siegbahn hade fortsatt sin kritik gällande detta område. Varför 
han just kritiserade vetenskapen kan inte källmaterialet besvara, men intressant kuriosa är att både 
hans far, Manne, och bror, Kai, Siegbahn var nobelpristagare i fysik, något som kan ha varit en 
faktor.72 Den vetenskapliga expertisen var inte enig gällande olika forskningsrön och 
motsättningar är vanliga vet vi gällande näringsfysiologin med Cleaves studier som nämndes 

68 ”Snabbprotokoll 107/76. Svar på fråga 1975/76:298 om statliga myndigheters engagemang i 
reklamkampanjer.”, 1976-04-08, volym 2, FIII hd, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), pag. 3. 
69 Qvarsell, 2005, sid 239. 
70 ”Snabbprotokoll 107/76. Svar på fråga 1975/76:298 om statliga myndigheters engagemang i 
reklamkampanjer.”, 1976-04-08, volym 2, FIII hd, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), pag. 3. 
71 ”Snabbprotokoll 107/76. Svar på fråga 1975/76:298 om statliga myndigheters engagemang i 
reklamkampanjer.”, 1976-04-08, volym 2, FIII hd, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), pag. 4-5. 
72 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1924/siegbahn-bio.html 
12:32 2015-01-03, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1981/siegbahn-bio.html 
12:33, 2015-01-03. 
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tidigare. Detta kan vi anta även ha varit i fysikens värld och att Bo Siegbahn vid tiden för 
Brödkampanjen var insatt i kritiskt tänkande gällande vetenskapens roll och dess underlag med 
tanke på hans nära släktband till forskning i världsklass, vilket vi kan se i hans uttalande i 
Riksdagen. Enligt källmaterialet har jag inte funnit andra uttalanden i Riksdagen gällande detta 
område, vilket kan leda till slutsatsen att Siegbahns vetenskapliga kritik var unik för sin tid.  

Matpyramiden kontra kostcirkeln 

Under brödkampanjens gång fortsatte dock en kritik som startade redan innan kampanjstarten år 
1976, nämligen den om kostcirkeln som expertrådet hade varit med att tagit fram. Som tidigare 
nämnt anpassades kostrekommendationen till denna och för att förstå vart kritiken grundade sig i 
måste vi först utforska alternativet – matpyramiden. Var den ett hot mot expertgruppens 
rekommendation? 

Anna-Britt Ägnsäter, vid Kooperativa Förbundet, skapade år 1974 ett alternativ till 
kostcirkeln, nämligen det som kom att kallas för matpyramiden (kostpyramiden idag). Denna 
följde de kostrekommendationer som expertgruppen hade fastslagit tidigare och var ett lättare 
sätt för människor att äta en näringsriktig kost. Med tre delar kontra kostcirkelns sju och att 
pyramiden rent visuellt sett var lättare att förstå sig på gällande proportioner av varje del så antog 
KF matpyramiden.73  

Dock så motsatte sig expertgruppen matpyramiden. Wikholm och Litsfeldt menar att denna 
kritik kan ha grundats ur ett genusperspektiv då hon var en simpel hushållslärarinna i grunden 
som sade emot professorer och docenter som låg i framkant inom deras respektive 
forskningsområde. 74 Expertgruppen själva menade att deras kritik grundade sig i utformningen 
av pyramiden. Den kunde ge en felaktig bild över hur mycket som borde ätas av olika medel samt 
att den kunde ge ett intryck av gradering av livsmedel. Exempelvis så kunde det uppfattas, enligt 
expertgruppen, att livsmedlen i pyramidens bas skulle vara de mest värdefulla medan de i toppen 
det motsatta. 75 Detta tycker jag är intressant då det var basen expertgruppen propagerade mest 
för. Var det inte bra med ett ökat fokus på basen i pyramiden som innehöll bröd och ett mindre 
fokus på toppen med bland annat matfett och animaliskt protein? Jag antar det måste ha funnits 
mer till grund för deras kritik som jag inte har hittat i mitt källmaterial, men det är ändock en 
intressant anmärkning. Det går även spekulera att även om expertgruppen var för en minskning 
av bland annat fett-, socker- och köttprodukter så var dessa ändå en del av deras kostcirkel. 
Dessa verka inte ha uteslutits utan endast minskas av, medan om en ser till matpyramiden så 
borde det ha varit simpelt för den som inte ville konsumera av mejeri- eller köttprodukter att helt 
enkelt skära av toppen på pyramiden. 

73 Wikholm och Litsfeldt, sid 72. 
74 Wikholm och Litsfeldt, sid 72. 
75 ”Kritik mot kostcirkeln, MEK-gruppen, h-nämnden”, 1975-05-15, volym 2, FIII hd, Socialstyrelsen 1912-
1981 (RA). 
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Ivar Werner ansåg själv följande gällande matpyramiden i en intervju i Dagens Nyheter: 

”I pyramidens topp finns kött fisk och ägg. Jag anser det rent skandalöst att sätta kött men framför 
allt fisk i någon slags strykklass. Det finns knappast något fett som näringsmässigt är bättre än 
fiskens. Pyramiden kan få oss att tro att det är vettigare att äta tomater än fisk. Sånt är ju absolut 
vansinne!”76 

Kritiken från Werner verkar mest grunda sig i det visuella budskap som pyramiden gav men 
gällande kostcirkeln verkar den vara felfri. En kostcirkel, beståendes av sju lika stora delar 
utgjorde alltså inget visuellt problem enligt Werner verkar det som. 

Professor Wilhelm von Döbeln, vid statens medicinska forskningsråd, tillsammans med 
Agnsäter försvarade matpyramiden med att den inte bara representerade en hälsosam 
kostrekommendation, utan den fanns en djupare mening med den kopplad till den globala 
livsmedelssituationen. I dagsläget var den globala försörjningen av livsmedel och hushållningen 
av energi inte hållbar och de pekade särskilt på produktionen av kött och fläsk som borde 
minskas och effektiveras och en ökning på bland annat spannmålsprodukter.77 Här ser vi alltså 
två sidor av samma mynt som vill nå samma mål, nämligen en hållbar livsmedelsproduktion där 
spannmålsprodukternas roll ökas och kraven på en hälsosammare värld tas på allvar, men att det 
ledde till konflikt gällande det visuella utförandet för informationsspridningen.  

Detta kan tolkas som att expertisen inte var enad i Sverige, det fanns de som sade emot vad 
som sades i kostrekommendationen men detta utmynnade i olika typer av kritik. Siegbahn var 
exempelvis mer direkt på genom ifrågasättandet av underlaget bakom rekommendationen, men 
Agnsäger och von Döbeln gav en annan kritik som expertisen måste ha tagit tills sig: nämligen 
den globala situationen. I expertutlåtandena var detta ett område som flera valde att koppla 
samman med deras slutsatser om bröder men i debatten om kostcirkeln kontra matpyramiden 
blev detta något som lyftes fram tydligare.  

Något som däremot inte ansågs vara tydligt var informationen i kampanjen enligt överläkaren 
vid Karolinska sjukhuset. 

Överläkare Reizensteins kritik 

Socialstyrelsen fick utstå kritik gällande samverkan med Brödinstitutet från media och 
riksdagsledamöter, men även från medicinskt håll gällande budskapet som framfördes i 
reklamaffischerna. Ett drygt år efter lanseringen av kampanjen sattes den nya vårkampanjen igång 
i stil med föregående års kampanj och överläkare och docent vid Karolinska sjukhuset, Peter 
Reizenstein, uttryckte sin i oro till expertgruppen. Han menade att den fortsatta involveringen av 
Socialstyrelsen i kampanjen kunde ge negativa effekter då deras råd och anvisningar utsattes för 
risk av att det svenska folket förlorade tilltron till myndigheten. Annonserna var fortfarande inte 

76 ”Striden om matpyramiden”, Dagens Nyheter, 1975-09-13, volym 2, FIII hd, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA) 
77 ”Matpyramiden – mer än en bild”, 1976-05-19, volym 2, FIII hd, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA). 
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tillräckligt informativa och det var lätt att missförstånd kunde uppstå. En intensiv 
annonskampanj till förmån för ett enda livsmedel tenderade att öka energikonsumtionen enligt 
Reizenstein, och detta gick emot kostrekommendationen av expertgruppen. Kravet på minskad 
energikonsumtion skulle ske genom en ersättning av sockret och fettet med bland annat brödet, 
inte smörgåsen som bestod av matfett och feta pålägg. Kampanjen i dess dåvarande utformning 
skulle vara ett steg i fel riktning. Vidare framfördes kritik mot den svenska matbrödskulturen som 
var i form av smörgåsar med fetthaltiga pålägg som en egen måltid, och inte som ett tillägg till 
maten. Kampanjen skulle föras i riktning mot att ersätta vissa produkter med andra, istället för 
öka konsumtionen av en viss produkt då detta skulle leda till övernutrition, och Reizenstein gav 
ett konkret exempel till Socialstyrelsen att verka för ersättningen av kaffebröd och smörgås med 
bröd utan pålägg.78 

Här kan vi alltså se bredden på kritiken som framfördes. Reizensteins kritik anser jag vara 
unik, likt den av Siegbahn, då den både ifrågasätter kampanjens utförande men även dess 
bakomliggande vetenskapliga underlag. Expertgruppen ansåg, som vi såg av deras uttalanden 
tidigare, att bröd var en unik produkt som konsumtionen borde ökat av och andra alternativ 
förutom bröd var det tyst om. Reizenstein istället verka istället varit emot denna typ av kostråd 
som riktade sig mot en specifik produkt. Detta skulle leda till ett allt för stort intag av näring, 
vilket i slutändan skulle leda till övervikt.  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

78 ”Brev till h-nämnden, Peter Reizenstein”, 1977-03-01, volym 2, FIII hd, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA). 
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Avslutande diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur kostrekommendationen om sex till åtta skivor 
bröd skapades genom analys av den expertgrupp som konstruerade denna. Expertgruppens 
rekommendation konstruerades i ett samspel mellan olika aktörer där källmaterialet visade att 
dessa bestod var Socialstyrelsen och Brödinstitutet, utöver expertgruppen. I reklamkampanjen, 
den så kallade Brödkampanjen, med start år 1976 översattes det ursprungliga 
rekommendationsrådet om daglig konsumtion av bröd från 125 till 175 gram till sex till åtta 
skivor. I ett svep hade brödets roll förstorats avsevärt då det tidigare ingick som en del i en 
hälsosammare diet och under kampanjens gång framstod som helheten i denna nya diet. Vad 
hände egentligen? Branchorganisationen Brödinstitutet representerade de svenska 
brödproducenternas intressen, och strävade efter en brytning i den negativa produktionstrend 
som karaktäriserade denna del av industrin vid mitten av 1970-talet. Deras mål skulle uppnås 
genom marknadsföringen av vetenskapen bakom kostrekommendationen, mer specifikt 
näringsfysiologin. Genom en översättning av expertrådets ursprungliga kostrekommendation 
lyftes brödets del ut ur denna och användes i en rikstäckande reklamkampanj. Var detta möjligt 
att genomföra? Ja, då detta var ett samspel mellan de involverande aktörerna, expertrådet och 
Socialstyrelsen. I reklamannonserna var detta samarbete tydligt och kampanjen var på många sätt 
unik.  

Det fanns olika intressen i denna reklamkampanj vilket undersökningen har visat på. 
Socialstyrelsen tillsammans med olika näringsfysiologiska forskare ansåg att den dåvarande 
kosttrenden med ökad konsumtion av fett- och sockerprodukter var alarmerande då detta hade 
kopplats samman med ökningen av exempelvis hjärt-kärlsjukdomar och järnbrist, något som 
Qvarell benämnde som så kallade välfärdssjukdomar.79 Detta samband mellan kostvanor och 
uppkomsten av dessa sjukdomar var ett samband som flera olika studier hade konstaterat i USA, 
Storbritannien och Sverige, något som även kunde påvisas i Australien enligt Coveney.80 Vi har 
även sett hur näringsfysiologerna värnade om den dåvarande livsmedelskrisen i världen i deras 
uttalanden om brödet roll i den mer hälsosamma dieten. Det var inte bara en fråga av nationell 
karaktär, utan vi kan utläsa att det var en global fråga. 

En ökning av brödkonsumtionen i Sverige skulle enligt de experter undersökningen granskat 
leda till en minskning av konsumtionen av fett- och sockerprodukter, men även av kött som var 
kostsamt och ett slöseri med resurser, mer specifikt gällande proteinet. Genom att äta mer bröd 
skulle fler munnar mättas och hushållningen med resurserna skulle bli effektivare. Spannmålet 
skulle gå åt i större grad till produceringen av bröd och inte i uppfödning av exempelvis 
nötkreatur.  Experterna var eniga på den här punkten vilket vi kan anta de svenska 
brödproducenterna även var. Är det korrekt att säga Brödinstitutet utnyttjade expertisen? Inte 

79 Qvarsell, 2005, sid 240. 
80 Coveney, 2000, sid 112. 
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riktigt vill jag säga. Vi måste ha i åtanke att detta var ett samarbete och Brödinstitutet använde 
vetenskapen i ett sätt att marknadsföra deras produkt, men expertisen fick även sina 
argumentationer och belägg publicerade av samma organisation i bland annat deras skrift 
Näringsdokumention Bröd som var tillgänglig för allmänheten. En bredare massa kunde därmed få 
tillgång till vad experterna själva ansåg, något som borde ha varit svårare utan en riksomfattande 
reklamkampanj och den diskussion som följde. 

En ökning av brödkonsumtion var alltså enligt expertgruppen nödvändig för att vända 
trenden med ökad antalet människor som insjuknade i välfärdssjukdomar och för att stärka 
hälsan hos de stora befolkningsgrupperna, något som knyter an till näringsfysiologins historia och 
dess tendens att vilja uppnå denna kontroll över dessa grupper.81 

Detta knyter an till min andra frågeställning gällande argumenten av experterna själva. Alla 
som ingick i denna uppsats presenterade en vetenskaplig syn över varför just brödkonsumtionen 
borde öka i näringsmässiga termer. Brödet innehöll en lagom proportion av de makronutrienter 
som den mänskliga kroppen behövde, nämligen fett, kolhydrater och protein. Dock så har vi sett 
hur flexibla experterna var i deras försvar av brödet. Gällande fettet var det inte brödet som var 
fel på, utan det var matfettet eller annat fett pålägg som konsumerades samtidigt som brödet. 
Den svenska konsumtionen av bröd skulle ändras till att äta det som var det var utan ett pålägg 
till, men gällande protein blev det tvärtom. Där underströks behovet av att äta något till 
matbrödet, men då ur ett proteinsynhåll. Brödet saknade vissa kvalitativa egenskaper enligt 
Hambraeus som menade att det behövdes ett pålägg eller annan mat i samband med 
konsumtionen av bröd för göra proteintillförseln komplett och detta försvar av brödet har jag 
funnit ytterst intressant. För kolhydraternas roll så var brödet bra då bland annat den rikliga 
mängden stärkelse nästintill kunde användas helt och hållet av kroppen och att det fanns mycket 
stärkelse bidrog till en mättande effekt. Bröd i sin enklaste form var helt enkelt ur ett 
näringsperspektiv bra och hälsosamt menade experterna. 

Dock så kunde vi urskilja en annan typ av argument utöver dessa rent vetenskapliga, nämligen 
de av mer politisk innebörd. Som jag nämnde innan var näringsfysiologin tidigt sammankopplad 
med en större vision utöver vetenskapen vilket syntes tydligt i de argument experterna 
presenterade, vilket framgick tydligt av bland annat Isaksson och Hambraeus gällande 
solidariteten med u-länderna och brödkonsumtionen. Detta samband stämmer väl överens med 
det som Wiklund och Litsfeldt kommit fram i deras forskning då de pekar på hur ett flertal 
näringsfysiologer vid tidpunkten för Brödkampanj hade en förankring i professor Georg 
Borgströms kritik mot det västerländska konsumtionsmönstret med betydande andel 
köttprodukter i förmån för bland annat spannmålsprodukter som var bättre lämpade ur ett 
globalt perspektiv.82 Källmaterialet och litteraturen har på så sätt kunnat påvisa att 

81 Coveney, 2000, 123. 
82 Wikholm & Litsfeldt, 2007, sid 39. 
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argumentationen hade en djupare innebörd än att bröd var bra ur ett näringsfysiologiskt 
perspektiv. 

Gällande min tredje och sista frågeställning angående eventuell kritik som expertgruppens 
kostrekommendation fick utstå har källmaterialet visat på att en viss kritik uppstod. Dock så 
grundade sig kritiken mest i själva kampanjens utförande och samarbetet mellan Socialstyrelsen 
och Brödinstitutet, men den kanske mest intressanta var den av Siegbahn. Var det vetenskapliga 
underlaget tillräckligt starkt för att expertisen kunde gå ut på riksnivå med rekommendationen? 
Denna fråga får en djupare innebörd då Siegbahn inte var forskare själv utan riksdagsledamot. 
Hans släktskap med två nobelpristagare kan ha varit avgörande i frågan, men detta ifrågasättande 
av expertisen fanns jag intressant. Detta knyter an till dagens debatt om forskningsrön och 
huruvida det finns tillräckligt med underlag och vikten av källkritiskt tänkande, något som 
Siegbahn i viss mån verkade ha. Coveney menar att detta är ett område som speciellt 
näringsfysiologin får kritik för då det är svårt att veta vad som är sant egentligen då kostvanor 
och dess påverkan på den mänskliga kroppen tar tid att konstatera vad som orsakar vad. Även 
om de vetenskapliga rönen kan vara korrekta kan medias presentation av dessa snedvrida fakta 
och de människor som tar del av denna information kan drabbas negativt i slutändan. 83 

Gällande information ansåg överläkare Reizenstein att det informativa i Brödkampanjen hade 
utformats på fel sätt och just en felinformation av media kunde ske. Människor kunde uppfatta 
budskapet fel om att brödet var en ersättning av andra livsmedel, inte ett tillägg och detta kunde 
resultera i överkonsumtion av livsmedel vilket hade en slutgiltig följd – Övervikt och fler som 
drabbades av välfärdssjukdomarna. Här kan vi se ett tydligt exempel hur media kan snedvrida 
vetenskaplig fakta genom att helt enkelt inte vara tillräckligt informativa vilket är något vi bör ha i 
åtanke nästa gång vi ser kvällstidningar publicera nya vetenskapliga rön gällande bantingsdieter 
och vad som är bra och dåligt att konsumera. Vikten av källkritik är viktig här också, vi måste 
veta bakgrunden till näringsexpertisen och vilka som i slutändan står för deras löner. Coveney 
menar att livsmedelsindustrin står för en stor del av forskningen inom näringsfysiologin och att 
deras självständighet är något för diskussion. 84  

Kan detta ha varit en anledning varför expertgruppen inte valde att införa matpyramiden utan 
istället höll kvar i kostcirkeln? Istället för att äta lite av allt som kostcirkeln baserades på skulle 
konsumtionen riktas mot basen och med det hade kanske andra livsmedelsproducenter reagerat 
kraftigare mot Socialstyrelsen som tillslut ansvarade för expertgruppen. Kanske hade detta gett 
ett sorts gehör för alternativa forskningsrön som den av Cleave med en vegetarisk och 
laktosbaserad kost.85 Lite av allt eller mycket av ett fåtal produkter blev omdiskuterat inom 
näringsfysiologin och även i brödkampanjen, men i slutändan fick den expertisen ut sin 
kostrekommendation om ökad brödkonsumtion. Något som de även kunde kombinera med 

83 Coveney, 2000, sid 115. 
84 Coveney, 2000, sid 117. 
85 Cleave, 1974, sid 184. 
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deras egna åsikt om lösningen för den rådande livsmedelssituationen. Brödet var en 
utomordentlig energikälla som passade väl in i lösningen i tider med energi- och livsmedelskriser. 
 

Sammanfattning 

Denna studie har behandlat hur kostrekommendationen om sex till åtta skivor bröd skapades 
inför Brödkampanjen år 1976 och hur expertisen bakom denna rekommendation argumenterade 
för detta. Källmaterialet har bestått av Socialstyrelsens arkivlämningar där bland annat skrifter 
innehållandes intervjuer med expertisen har använts i undersökningen med syftet att se vad de 
olika experterna hade att säga om en ökad brödkonsumtion. Undersökningen visade på att 
expertisen inte bara använde sig av vetenskaplig fakta för sina belägg utan även kopplade an till 
den rådande livsmedelskrisen i världen samt det stigande antalet människor som insjuknade 
ibland annat hjärt-kärlsjukdomar till följd av en kost bestående av ett högt intag av fett- och 
sockerprodukter.  
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