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Abstract 
 
Denna uppsats har undersökt konstruktionen av kost- och motionsrekommendationer av 

Socialstyrelsens medicinska grupp för kost och motion, MEK, för att skapa en bättre förståelse 

över hur kunskap och problemformuleringar skapas och sprids, men även hur aktörer interagerar 

med varandra. Den övergripande frågeställningen var: Hur översattes den medicinska 

problemformuleringen till att bli en politisk? Uppsatsen har använt sig av den så kallade aktör-

nätverksteorin där en viktig komponent i att förstå hur problematiseringar sprids är 

översättningsprocessens fyra delar: Problematisering, intressering, enrollering och mobilisering. 

 

Undersökningens resultat visade på att den ursprungliga medicinska problemformuleringen blev 

en politisk genom koppling till de sjukdomar som var associerade med en fett- och sockerrik 

kost, som kategoriserades med benämningen välfärdssjukdomar. Dessa sjukdomar fungerade 

som en ansamlingsplats för olika intressen som knöts till problemformuleringen. Utöver en 

politisk översättning kunde uppsatsen även visa på en ekonomisk översättning.  
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Inledning 

Den svenska folkkosten är ej tillfredsställande. För att förbättra koststandarden har socialstyrelsen 

tillsatt en medicinsk expertgrupp (MEK). Expertgruppens uppgift är att utarbeta ett basmaterial till 
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underlag för informationen om kost och motion. Inom socialstyrelsens hälsovårdsdelegation 

(HVUD) har denna upplysningskampanj prioriterats och socialstyrelsen anser den vara mycket 

viktig. Regeringen är också intresserad av att öka informationen för att förbättra folkhälsan.1 

Svenska forskare, representanter från näringslivet och myndigheter hade samlats i Jönköping 

under september månad år 1969 för att planera den senaste kraftsatsningen från den nyligen 

omorganiserade Socialstyrelsen  – Nämligen att på nytt försöka förbättra den svenska folkhälsan. 

Allt sedan efterkrigstiden hade flertalet svenska och internationella forskningsrön konstaterat att 

allt flera individer från olika samhällsgrupper insjuknade i liknande typer av sjukdomar som 

gemensamt grundade sig i den förändring som den västerländska livsmedelskonsumtionen 

genomgick efter det andra världskriget; den kraftiga ökningen av fett- och sockerkonsumtionen.2 

De sjukdomar som blev allt vanligare var bland annat hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och karies. 

Roger Qvarsell benämner dessa sjukdomar som välfärdssjukdomar.3 Under efterkrigstiden hade 

levnadsstandarden ökat och allt fler hade bättre var den gängse synen, men bland medicinska 

experter i Sverige såg man en annan trend; Majoriteten av svenskarna var i allt större utsträckning 

felnärda, trots välfärden. En av dessa experter var Björn Isaksson, dåvarande docent och senare 

professor i klinisk näringslära vid Göteborgs universitet, hade sedan länge varnat för en framtida 

katastrof för den svenska folkhälsan och han hade fått gehör, men endast bland andra medicinska 

experter om att svenskarna i allt större utsträckning började bli undernärda. Kostens 

sammansättning var i behov av förändring, men få under 1950- och tidigt 1960-tal delade deras 

synpunkt om vilka åtgärder som behövde sättas in.4 En aktör som till en början kritiserade 

Isaksson var Socialstyrelsen, vars egna undersökningar på 1930-talet visade på att det inte fanns 

någon utbredd undernäring i landet, dock verkade kostens sammansättning och 

variationsrikedom förändras med stigande inkomst.5 Men det var just den förändrade 

sammansättningen som var grunden till oro menade Isaksson och andra experter i och med att 

fler fick råd att konsumera dyrare livsmedel innehållandes en högre fett- och sockerhalt, i 

jämförelse med billigare livsmedel.  

 

                                                 
1 ”Anteckningar från organisationsgruppens konferens I”, 1969-09-25/26, volym 1, FIIIc, 
Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), pag. 1.  
2 ”Björn Isaksson till Sveriges Bageriförbund”, 1977-08-31, volym 2, FIII hd, Socialstyrelsen 
1912-1981 (RA), pag. 1. 
3 Qvarsell, 2005, 238 – 239.  
4 Björn Isaksson, ”Felna ̈rd i välfa ̈rd”, Vår Föda, 13 (1966:2), s.13-51. Isaksson tillsammans med 
andra forskare var aktiva skribenter i Vår Föda som utgavs av Livsmedelsverket och 
Livsmedelsteknik av Stiftelsen svensk livsmedelsteknik. 
5 Qvarsell, 2005, sid. 235.  
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Konsumtionen av traditionella livsmedel såsom potatis och spannmålsprodukter hade under en 

längre tid minskat till förmån för konsumtionen av varor innehållandes mer fett och socker, 

exempelvis sötat bröd och konditorivaror. En måltid som blev allt populärare var smörgåsen som 

oftast bestod av sötat bröd, matfett och pålägg innehållandes fett eller socker. Hushållens 

matvanor ändrades också och det blev en allt vanligare åsikt att kosten skulle vara smakmässigt 

varierad och introduktionen av halvfabricerad mat innebar att det fanns tidsbesparande alternativ 

till att laga maten själv. I kombination med de ofta motstridiga rekommendationerna i kostfrågor 

valde många människor helt enkelt att konsumera vad de kände för och struntade i vad de 

medicinska experterna ansåg vara lämpligt. Det blev en fråga om individuella val i fråga om bland 

annat livsstilar. Samtidigt som kostens sammansättning hade förändrats, förändrades också 

villkoren för arbetslivet. Allt fler fick mindre energikrävande jobb, såsom kontorsarbete i städerna 

där den fysiska aktiviteten var markant lägre än för exempelvis skogsarbetarna på landet och i 

kombination med den nya kostens sammansättning var läget för den svenska folkhälsan allvarligt 

menade allt fler experter under 1960-talet.6 Dock var expertisen inte enhällig, utan det fanns 

röster som menade att antalet som insjuknade i välfärdssjukdomarna inte kunde styrkas med 

forskningsresultaten om kostens samband. De menade att forskningsresultaten för var osäkra för 

att kunna säkerställa kausala samband mellan kost och uppkomsten av välfärdssjukdomarna. 

Exempelvis hade de brittiska hälsovårdsmyndigheterna år 1954 konstaterat att ökningen i fett- 

och sockerkonsumtion var en naturlig följd av upphörandet av ransoneringssystemet som 

infördes under andra världskriget. Nivåerna som hade mätts för år 1954 låg på ungefär samma 

värden som uppmätts innan krigsutbrottet 1939 och detta sågs helt enkelt som 

marknadskrafternas återkomst till marknaden.7 

 

Men som det inledande citatet visar så hade Socialstyrelsen tillsammans med ett antal andra 

myndigheter gått samman för att förbättra koststandarden. Hur kom det sig att Socialstyrelsen 

intresserade sig för kostfrågan? Tidigare hade kosten utgjort ett problem för den medicinska 

expertisen, men deras problemformulering kom även att bli Socialstyrelsens och därmed den 

svenska statsmaktens. Här kan vi ett intressant fenomen, nämligen att de experterna fann ett sätt 

att sprida deras problemformuleringar från att ursprungligen vara ett medicinskt problem till att 

även bli ett politiskt. Men hur kunde dessa aktörer översätta deras problematik och dessutom 

sprida den?  Förändrades översättningen och i så fall varför? 

 
                                                 

6 ”Anteckningar från organisationsgruppens konferens I”, 1969-09-25/26, volym 1, FIIIc, 
Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), pag. 1 – 3. 
7 Bufton & Berridge, 2000, sid. 208 – 209. 
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Tidigare forskning 
 

För denna uppsats har jag identifierat två huvudsakliga forskningsområden som belyser det jag 

vill undersöka, nämligen social styrning och hälsoupplysning. Genom en kombination av dessa 

hoppas jag kunna lyfta fram flera olika perspektiv för att på så sätt skapa en bättre förståelse över 

hur de identifierade aktörerna kunde sprida deras problemformuleringar. 

 

Social styrning 

 

Sven E. Olsson, Göran Therborn och Bengt Erik Eriksson har skrivit ett antal kapitel i antologin 

Vision möter verklighet – Om social styrning och faktisk samhällsutveckling där de behandlar begreppet 

social styrning. De presenterar föreställningar och möjligheter att påverka – och därmed styra – 

både den allra närmaste och samtidigt en tämligen avlägsen omvärld, nämligen samhället. Det 

moderna samhället är styrbart och utgör en grundbult i den nationella politiska kulturen och har 

gjort så under större delen av 1900-talet.8 En grundläggande tes i boken är att styrning inte rör sig 

om någon enkelriktad överföring av pålagor, normer och värderingar utifrån. Istället menar 

författarna att styrning äger rum både uppifrån och ner – och nerifrån med riktning uppåt. De 

menar att ”…samhällelig betraktas som en social process bestående av och/eller bestämd av 

självständiga aktörer, styrande (styrarna) och styrda, verksamma via styrmedier (rätt och legala 

förordningar…”.9 Vidare ges även en förklaring där social styrning utgör den mest 

vittomfamnade formen av social politik som innefattar social upplysning eller ”fostring” som 

statens försök att inom ramen för rättigheter och skyldigheter påverka människor att handla på 

ett visst sätt. Social styrning innebär att krafter ansamlas för att  ändra på betingelserna för 

människors handlande och se till att människorna faktiskt handlar på önskvärt sätt.10 

Therborn presenterar problematiken kring hur en ska förhålla sig till strävan att styra samhället i 

viss riktning till idéerna om folkligt styre och individens autonomi, till demokratisk fri- och 

rättigheter och menar att styrning kan vara önskvärt ur en demokratisk synvinkel. Han menar att 

den är i logisk förenlig med varje definition av demokrati och utvecklar det med att förklara hur 

uppdelningen mellan styrande och styrda är rent analytiskt och behöver inte nödvändigtvis syfta 

på olika personer. Therborn menar att en strävan till samhällelig styrning är önskvärd om ett antal 

                                                 
8 Olsson, 1991, sid. 11.  
9 Olsson, 1991, sid. 12 – 14.  
10 Olsson, 1991, sid. 19. 
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förutsättningar uppfylls, där en är att ”…det finns en uppfattning om att den aktuella 

samhällsutvecklingen inte går i rätt riktning eller i önskvärd takt.”.11 

 

I De stora programmens tid – forskning och energi i svensk politik behandlar Björn Wittrock och Stefan 

Lindström det stora energiforskningsprogram in sattes igång år 1975 som markerade en 

brytpunkt i hur den offentliga politiken utformades och genomfördes. De förklarar även den 

sektoriella forskningspolitikens framväxt i Sverige där man försökte knyta forskningen till den 

offentliga politiken och förvaltningen på samhällets alla områden. Deras forskning behandlar 

även den nya typ av offentlig politik och förvaltning som växte fram i den industrialiserade 

västvärlden under 1960- och 1970-talen som karaktäriserades med begreppet radikal rationalism. 

Politiken eftersträvade med hjälp av en vetenskapligliknande analys planera och genomföra stora, 

samordnade offentliga handlingsprogram. 12 

 

Hälsoupplysning 

 

Idéhistorikern Roger Qvarsell har skrivit ett antal verk om social idéhistoria där han bland annat 

har fokuserat på hur medicinska, psykiatriska och hälsopolitiska frågor, men även hur sociala 

problem, socialpolitik och socialt arbete har studerats i relation till kunskapstraditioner, 

vetenskapliga områden och ideologiska ställningstaganden.13 Qvarsell har visat på hur 

definitionen av hälsa har utvecklats i ett historiskt perspektiv men hur det har separerats från 

sjukdomsbegreppet där hälsa har behållit sitt urgamla samband med religiösa, filosofiska och 

etiska föreställningar, medan sjukdom snarare följt utvecklingen inom den medicinska 

vetenskapen.14 Han utvecklar vidare hur hälsoupplysning och moralregler haft en intim koppling 

med varandra med ursprung från den viktorianska eran i Storbritannien och oscaranismen i 

Sverige under 1800-talet där kroppens hälsa var grunden för harmonin mellan jaget och helheten, 

moralen och de fysiska lagarna med följden att hälsan inte bara var en angelägenhet för den 

enskilde individen, utan var i hög grad en samhällsfråga. Den ansvarsfulla medborgaren skulle ta 

ansvar för sig för själv genom att leva i ett tillstånd av hälsa, men även för sin omgivning och 

fullgjorde alla de uppgifter som ankom på en nyttig medborgare.15 Qvarsell har även behandlat 

hur den tidiga näringsfysiologin utvecklades i Sverige från sent 1800-tal fram till mitten av 1900-

                                                 
11 Therborn, 1991, sid. 29 – 38.  
12 Wittrock & Lindström, 1984, sid. 9 – 11.  
13 https://www.isak.liu.se/temaq/rq?l=sv, hämtad från Linköpings Universitet 18/5-16 
14 Qvarsell, 1989, sid. 95. 
15 Qvarsell, 1989, sid 106 – 107.  

https://www.isak.liu.se/temaq/rq?l=sv
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tal och hur den förhöll sig till de sociala kostvanorna, men även hur vetenskapen påverkade 

människors kosthållning.16 Till skillnad från Therborn och Olsson ger Qvarsell en lite annorlunda 

bild över myndigheters sociala styrning av större befolkningsgrupper gällande förändrade 

kostvanor. Han menar att det finns skäl att tro att förändrade ekonomiska omständigheter och en 

gradvis spridning av kulturella ideal om variation och omväxling i kosthållning kan ha spelat en 

minst lika stor roll än att myndigheterna styrt riktningen. Samtidigt förkastar han inte social 

styrning då han menar att det blev möjligt att styra och förändra förutsättningarna för de stora 

befolkningsgruppernas kosthållning genom att näringsfysiologins ökade legitimitet och därmed 

ökat förtroende för de vetenskapliga samband mellan vissa typer av kostvanor och uppkomsten 

av det som han benämner som välfärdssjukdomarna.17 

 

En annan forskare som har skrivit om näringsfysiologins framväxt och kostrekommendationers 

påverkan på större samhällsgrupper är folkhälsovetaren John Coveney. Han har studerat 

utvecklingen i Australien under senare hälften av 1800-talet till 2000-talet och förklarar hur det 

blev angeläget för vetenskapen att utöva kontroll över de större befolkningsgrupperna då 

forskarna såg antalet som drabbades av bland annat hjärt-kärlsjukdomar öka i en farlig takt och 

drastiska åtgärder behövde sättas in. Coveney kopplar denna utveckling i Australien till USA och 

Storbritannien som upplevde liknande utvecklingar under samma tidsperiod och han 

problematiserar den västerländska demokratin där individens rätt att välja kost kan ha förödande 

konsekvenser.18 Vidare ifrågasätter han bakgrunden till näringsexpertisen med frågor gällande 

vem som avlönade dessa och hur forskare ska förhålla sig till sin forskning när anslagen kommer 

från livsmedelssektorer med starka intressen i resultaten i forskningsrönen. Han identifierar att 

forskningsresultat kan variera kraftigt beroende på vilken livsmedelsproducent forskare arbetar 

för och hur detta har påverkat debatten i Australien under sent 1970- till 2000-tal.19 

 

I Kropp och politik – Hälsoupplysning som samhällsspegel av samhällsvetaren Eva Palmblad och 

sociologen Bengt Erik Eriksson ges en bild över relationen mellan samhälle och individ där de 

försöker förstå ur olika perspektiv hur människan skall eller bör leva sitt liv. Genom 

hälsoupplysningens och hälsofostrans former, försanthållanden och grundvalar som ett 

produktivt nyckelhål kan man titta genom för att se centrala drag av samhällsutvecklingen. 

Palmblad & Eriksson menar att det är det medicinska tänkandet som i den västerländska 

                                                 
16 Qvarsell, 2005, sid 219. 
17 Qvarsell, 2005, sid 239 – 241.  
18 Coveney, 2000, sid 112 – 114.  
19 Coveney, 2000, sid 117. 
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kulturkretsen mer än något annat har format förhållandet till kroppen och psyket och i denna 

funktion är detta tänkande en direkt arvtagare till religionens tidigare ställning i samhället. Den 

medicinska kunskapen som förankrar sig i kulturen och historien utgör ett moralistiskt system där 

de medicinska reglerna för hälsans bevarande ofta helt sammanfaller med det i kulturen och tiden 

moralistiskt rätta sättet att leva på, något som blir tydligt i studier av hälsoupplysningar. De menar 

även att tydliga kopplingar skapas mellan sådant som sjukdom och oansvarighet eller mellan hälsa 

och måttfullhet. Normsystem och hälsoupplysningsskrifter tenderar att bli snarlika och därmed 

skapas ett skyldighetstänkande och föreställningar om individens personliga ansvar för sin hälsa 

som en del av hälsoupplysningen. Därmed verkar Palmblad & Erikssons slutsatser förhålla sig 

snarlika till de resultat som Qvarsell redovisar för.20 

 

I Post-war nutritional science and policy making in Britain c. 1945-1994: the case of diet and heart disease av 

Mark W. Bufton & Virginia Berridge analyserar författarna det vetenskapliga landskapet och 

frågan om expertråd angående kost och hälsa i Storbritannien genom att studera den mest 

betydelsefulla expertrådskommittén i landet, the Committe on Medical Aspects of Food Policy, COMA. I 

jämförelse med övriga västländer innehöll den brittiska kosten höga nivåer av fett och socker, 

samtidigt som hjärt-kärlsjukdomar blev den vanligaste dödsorsaken i allt yngre åldrar. 

Storbritannien var en av de sista länderna i västvärlden som erkände att de höga fettnivåerna i 

kosten bidrog till ökad risk för insjukna i hjärt-kärlsjukdomar, något som Bufton & Berridge 

förklarar med att den brittiska medicinska expertisen under en längre tid var oenig. Detta skapade 

i sin tur en skepsis mot vetenskapliga rön och de brittiska hälsovårdsmyndigheterna dröjde med 

att sätta in åtgärder. Författarna visar även på hur den mediala presentationen av de medicinska 

experterna hade stor betydelse för resultatens acceptans och spridning bland befolkningen.21 

 

Jag har valt att ta Coveney samt Bufton och Berridges forskning då dessa är viktiga i ett 

internationellt sammanhang för att förstå hälsoupplysningen och den roll som den medicinska 

vetenskapen hade globalt. Den svenska expertgruppen som jag undersöker agerade inte bara i ett 

lokalt nätverk i Sverige, utan var även en del i ett globalt nätverk som jag vill belysa med hjälp av 

dessa forskare.  

 

Gustav Holmberg har inte forskat om hälsoupplysning utan han berör teknisk forskning och har 

kartlagt de forskningsorganisatoriska och forskningspolitiska sammanhangen kring skapandet av 

                                                 
20 Palmblad & Eriksson, 2014, sid. 13 – 20.  
21 Bufton & Berridge, 2000, sid. 207 – 214.  
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det svenska institutet för konserveringsforskning, SIK, med ett fokus på aktörerna. Han pekar på 

hur forskningssystem förvandlades i mitten av 1900-talet med inspiration från bernalismen där 

forskningen sågs som en samhällsomdanande kraft och hur det andra världskriget kom att 

påverka forskningen i denna riktning. Holmberg visar även att stat, näringsliv och vetenskap har 

samarbetat länge, men att detta samarbete kom att utvecklas i mer organiserade former under 

efterkrigstiden. Det fanns även ekonomiska argument för en statlig och industriell satsning på 

livsmedels- och konserveringsteknisk forskning som fogades till ett folkhälsoargument där födans 

kvalitet var grunden till ett sunt hälsotillstånd och god arbetsförmåga.22  

 
Sophie Elsässer har i sin avhandling Att skapa en konsument – Råd & Rön och den statliga 

konsumentupplysningen behandlat utvecklingen inom den svenska konsumentpolitiken. Hon har 

kartlagt hur förhållandet mellan tidningen, Konsumentinstitutet/Konsumentverket, 

statsmakterna och läsaren har sett ut under olika tidsperioder och vilka faktorer som påverkat 

detta. Även om hennes ämne inte direkt rör hälsoupplysning beror hon till en stor del tanken om 

samhällsinformation, något som denna uppsats knyter an till, men även konsumentupplysning. 

Elsässer redogör för hur statsmakterna med start under 1960-talet började ägna allt större 

uppmärksamhet åt hur konsumenterna skulle konsumera och att tidningens fostrande hållning 

ökade generellt och några exempel som hon visar är de artiklar som tog upp sambandet mellan 

kostens sammansättning och hälsorisken där tidningen propagerade för en minskning av fett- och 

sockerrika livsmedel.23 

  

                                                 
22 Holmberg, 2005, sid. 199 – 216.  
23 Elsässer, 2012, sid. 14 – 30, 153 – 156.  
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Syfte och frågeställningar 
 

Som den tidigare forskningen visar på finns det ett intresse i att studera hälsoupplysningar men 

även hur social styrning kan användas för att ändra på människors handlande och att de handlar 

på önskvärt sett. Genom att kombinera dessa forskningsfält skapas en möjlighet att undersöka 

konstruktionen av kost- och motionsrekommendationer där jag på empirisk väg vill följa 

expertgruppens arbete som ledde fram till de forskningsrapporter som producerades år 1971 

respektive 1975. Detta blir därmed uppsatsens syfte och jag hoppas därmed kunna skapa en 

bättre förståelse för hur kunskap och problemformuleringar skapas och sprids, men även hur 

aktörer interagerar med varandra genom att följa expertgruppens fotspår.  

 

För att göra ämnet hanterbart med tanke på uppsatsens omfång är min övergripande 

frågeställning: Hur översattes den medicinska problemformuleringen till att bli en politisk? Min 

övergripande frågeställning kan i sin tur delas upp i mer specifika frågor: 

- Vilka aktörer var drivande i denna process?  

- Hur blev livsmedel identifierade som problem? 

 

Avgränsning, metod och källmaterial 
 

Jag har valt att avgränsa mig till åren 1969-1975 för att kunna skapa mig en god bild över MEK:s 

problemformuleringar och hur de spreds under tidsperioden. Primärt har jag använt mig av 

källmaterial bestående av Socialstyrelsens arkivlämningar innehållandes protokoll, promemorior, 

brev, utkast till rapporter samt 1971 respektive 1975 års rapport för att kunna följa MEK:s 

arbetsprocess,  från skapandet av arbetsgruppen till slutförandet av den sistnämnda rapporten.  I 

min bearbetning av materialet har jag använt mig av den så kallade aktör-nätverks teorin, som jag 

utvecklar senare,  för att kunna följa de aktörer som jag identifierat och på så sätt skapa en bild 

över deras arbetsprocess.   

 

Jag har även valt att i undersökningen kategorisera de sjukdomar med koppling till kostens 

sammansättning till Qvarsells begrepp välfärdssjukdomar för att underlätta min egen 

arbetsprocess och en lättöverskådligare disposition. 
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Mitt källmaterial består av två volymer som är handlingar rörande expertgrupper, men jag har 

även använt mig av handlingar rörande samverkan med näringslivet. Jag har valt att använda mig 

att arkivlämningar från den medicinska expertgruppen för att undersöka hur det gick till när de 

skapade det vetenskapliga underlaget som kom att utgöra det vetenskapliga underlaget för 

Socialstyrelsens informationskampanj Kost och Motion som startade år 1970, men även för den 

omtalande Brödkampanjen år 1976.  

 

Jag har även använt mig av material i form av mindre artiklar i tidskrifterna Vår föda som utgavs 

av Livsmedelsverket samt Livsmedelsteknik av Stiftelsen svensk livsmedelsteknik för att hämta en 

kontext till det jag har funnit i arkivmaterialet.  

 

Undersökningen har bestått av material från Socialstyrelsens arkivlämningar för hälsonämnden 

(h-nämnden): 

- FIII c; handlingar rörande expertgrupper 1969-1981 

- FIII hd, handlingar rörande samverkan med näringslivet samt kampanjerna Lev väl (med 

brödkampanjen) och Prima Liv 
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Aktör-nätverks teori (ANT) 

 

Jag har valt att använda mig av ett aktörsperspektiv i mitt arbete med att undersöka 

konstruktionen av kost- och motionsrekommendationer då jag i mitt tidigare arbete identifierat 

aktörer som var starkt kopplade till detta. Genom att följa aktörernas handlingar är det möjligt att 

undersöka vad det var som hände och varför utifrån deras perspektiv. Aktör-nätverks teorin, 

ANT, skapades ursprungligen av sociologierna Michel Callon, Bruno Latour och John Law och 

jag har använt mig av deras böcker inom ämnet för att på ett överskådligt sätt kunna göra ANT 

hanterbart för min uppsats. Jag vill även poängtera att denna uppsats inte är en renodlad ANT-

studie utan snarare tar hjälp av teoretiska begrepp för att skapa en bättre förståelse för de 

involverade aktörerna.  

 

Enligt Latour är ANT ett synsätt som möjliggör att mer noggrant studera relationer och upptäcka 

mer avslöjande handlingsmönster där modellen skapar länkar mellan skiftande sätt att se på hur 

olika aktörer binds samman till ett nätverk av relationer. 24 Men det är inte bara aktörerna som 

ANT fokuserar på, även om det ingår i namnet, så är det snarare ett synsätt som fokuserar på 

aktörernas relationer, förvandlingar och förbindelser med varandra och hur de hör ihop i en 

kontext. Latour menar att ANT består av två viktiga delar: 

• Aktören. Står för alla ”ingredienser” eller delar som ett samhälle är uppbyggt av, 

exempelvis en individ, grupp eller myndighet.  

• Nätverk. Den fungerar som en omvandlare där alla aktörer (ingredienser) går samman 

och blir sociala.  

Det är genom sammanlänkningen av aktörerna med nätverket som de blir sociala. 25 

En viktig del i ANT som jag kommer använda mig av är den så kallade översättningsprocessen som 

Callon delar in i fyra delar: Problematisering, intressering, enrollering och mobilisering.  

 

All översättning börjar med en problematisering där någon definierar ett problem och därmed 

avgränsas vad som är intressant och inte. Problematiseringen är även hårt knuten till en specifik 

aktör och det existerar ingen problematisering utan någon aktör, dock menar Callon att även om 

det finns ett mycket antal stort sätt att formulera liknande problem så skiljer de sig alltid åt.26 

Problematiseringen har därmed alltid en målgrupp och vad som kan uppfattas som samma 

problem formuleras olika av samma aktör beroende på att målgruppen växlar. Gällande nästa 
                                                 

24Latour, 2005, sid. 25. 
25Latour, 2005, sid. 179 – 180.  
26Callon, 1986, sid. 197 – 219.   
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steg, intressering, menar Callon att detta steg ofta börja med det generella för att sedan övergå i 

det specifika. Allt eftersom jämställs områden och saker med det egna intresset som han uttrycker 

det ”…Saker som egentligen är olika behandlas som om de vore lika”.27 I enrolleringen så 

innebär det att någon tilldelas eller accepterar en roll som är knuten till intressena och för att en 

intressering ska anses vara lyckad måste aktören enrolleras. I det sista steget, mobiliseringen, 

fortsätter Callon med att beskriva hur den mobiliserade aktören blir aktiv för den aktuella 

problematiseringen och aktören börjar själv tala för problematiseringen, även om formuleringen 

skiljer sig från den ursprungliga. Men översättningen har därmed lyckats och aktör-nätverket 

vuxit. 

 

En intressant aspekt som Callon lyfter fram är att aktör-nätverket aldrig är statiskt, utan 

genomgår ständig förändring där nätverken formar aktörerna, men även att aktörerna formar 

nätverken. Detta innebär att en översättning kan ändras utan att nätverken förstörs under 

förutsättning att aktörerna också förändras. 28  

 

Gällande hur en mikroaktör kan bli till en makroaktör formulerar Latour två viktiga principer. 

Den första principen innebär exempelvis att ett vetenskapligt faktum blir just ett faktum på grund 

att vi, som kollektiv, behandlar det som ett vetenskapligt faktum. Den andra principen innebär att 

vetenskapsmän och ingenjörer kan tala i andras ställe, andra som de alltså har värvat. 29 

 

Genom att använda ANT och följa aktörer är det möjligt att skapa goda och tydliga berättelser 

som inte tar ställning för en given bakgrundsbeskrivning. Själva översättningsprocessen möjliggör 

urskiljning av de olika steg som ett nätverksarbete består av; värderingar och prioriteringar  blir 

tydliga, strategiska och taktiska överväganden tydliga. När aktör-nätverk skapas och man studerar 

dessa så kan man bättre förstå varför vissa saker lyckades och andra inte. 30 

 

I anknytning till uppsatsen innebär det att jag följer aktörernas fotspår, om man vill så vill 

uttrycka sig, och skapar då en berättelse över de olika delarna i översättningsprocessen, från 

problematisering till mobilisering. Men genom att använda mig av ANT så försvinner mycket av 

den kontext som aktörerna omges av och den kan bli mer beskrivande än förklarande till 

aktörernas beslut och handlingar. Detta är något som är aktuellt i uppsatsen då källmaterialet till 

                                                 
27Callon, 1986, sid. 196 – 233. 
28Callon, 1986, sid. 196 – 233.  
29Latour, 2005, sid. 259. 
30Wormbs, 2008, sid. 213.  
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en stor del baseras av protokoll där diskussioner summeras på ett fåtal sidor, snarare än att 

transkribera diskussionerna som skulle ge en bättre helhetsbild. Man kan dock skapa sig en god 

bild över aktörernas handlingar och översättningsprocessen blir därmed möjlig att genomföra.  

Historisk bakgrund  
 

När Världshälsoorganisationen år 1948 definierade begreppet hälsa som ”Hälsa är ett tillstånd av 

fullständig fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller 

svaghet” väcktes det stor förundran i medicinska kretsar. Hälsobegreppet hade definierats som 

ett tillstånd av fullständigt välbefinnande och för många innebar detta därmed att alla människor 

var sjuka. Detta var ett brott mot den tidigare allmänna föreställningen att hälsa och sjukdom var 

varandras motsatser där människan antingen var sjuk eller frisk. Hälso- och sjukvårdsbegreppets 

historia går att spåra till olika ursprung: Den första mynnade ur religiösa, filosofiska och etiska 

föreställningar om ett idealtillstånd medan det andra hade följt utvecklingen inom den medicinska 

vetenskapen.31 

 

Allt sedan andra hälften av 1800-talet följde den medicinska utvecklingen två huvudlinjer. Den 

första var förändringen från erfarenhetsbaserad kunskap om sjukdomar och deras behandling till 

en naturvetenskapligt orienterad forskning om den mänskliga kroppen och de olika sjukdomarnas 

orsaker. Denna kom att ligga till grund för den moderna medicinen, medan den andra linjen 

rörde förebyggande åtgärder. Genom att förändra samhället kunde man skapa bättre 

förutsättningar för människors bättre hälsa och arbetsförmåga. Som konkreta exempel skapades 

medicinska läkemedel för att bota sjukdomar i den första linjen, medan den andra gav förbättrad 

hygien genom bättre system för rent dricksvatten och avfallssystem, men även genom förbättrad 

kontroll över livsmedel och propaganda för ett mer genomtänkt hushåll och undervisning i 

hushållskunskap. Under 1930-talet utvecklades maten till att bli en egen vetenskap som blev en 

social och politisk angelägenhet, även i Sverige. Under mellankrigstiden försköts synen på 

kosthållningen och folkhälsan i landet från den socialliberala politiken som gick ut på att i första 

hand hjälpa dem som led direkt nöd genom att försöka erbjuda bättre förutsättningar för 

egenförsörjning, till en socialdemokratisk politik där lösningen snarare låg i att generellt höja 

levnadsstandarden för arbetare och lägre tjänstemän. Kosten och näringstillgången blev en del i 

välfärdspolitiken.32 

 
                                                 

31 Qvarsell, 1989, sid. 94 – 95.  
32 Qvarsell, 2005, sid. 219 – 234.  
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Att folkets hälsa blev en samhällelig angelägenhet var dock inte nytt, utan så det varit i hundratals 

år. Men vad var det som då skilde sig från 1930-talets syn? Jo, tidigare hade hälsofrämjandet 

grundat sig i nationalekonomiska utgångspunkter där målet var att skapa en frisk folkstam som 

kunde generera arbetskraft och gott soldatmaterial, medan under 1930-talets sociala 

ingenjörskonst hade hälsoupplysningen tillsammans med folkhälsoarbetet en mer central och 

betydande roll. Med det medicinska tänkandet, och därmed vetenskapen, som bas skulle 

befolkningen lära sig det rätt sättet att förhålla sig till sina kroppar och sina psyken och därmed 

bli en integrerad del av utvecklandet av det moderna samhället.33  

 

Under 1940-talet påbörjades en nya era inom den svenska hälsopolitiken då den dåvarande 

Medicinalstyrelsens generaldirektör J. Axel Höjer skrev till socialminister Gustav Möller år 1944 

om ett storslaget reformarbete som med hjälp av vetenskapen skulle skapa ett samhälle där 

exempelvis ingen blev sjuk genom den omgivande miljön eller där man kunde garantera sund 

föda åt alla. Genom att använda sig av hälsoupplysningen i folkhälsans tjänst och bland annat 

utvidga hälsoundersökningen i skolundervisningen och använda den medicinska personalen i ett 

aktivt upplysningsarbete menade Höjer att reformarbetet var möjligt. Specialister av olika slag 

skulle få större betydelse och den medicinska övervakningen av sociala förhållanden stärkas. De 

senaste vetenskapliga principerna skulle spridas genom hela landet så lokala funktionärer inte 

arbetar efter förlegade principer, samtidigt som den centrala myndigheten, Medicinalstyrelsen, 

gavs mer resurser för att följa upp hur lagar och bestämmelser efterlevs samt för att kunna ta 

fram lämpligt kunskapsunderlag kring var kraftinsatser skulle sättas in. Höjer förespråkade med 

andra ord en ökad styrning inom hälso- och sjukvårdens område genom den så kallade dubbla 

strategin. Med upplysning och socialpolitiska och ekonomiska reformer skulle man bedriva ett 

offensivt arbete i kombination med informationsreformer skulle folkhälsan därmed förbättras.34 

 

Efter andra världskriget konstaterade allt fler forskare att konsumtionen av fett och socker hade 

ökat kraftigt i västerländska samhällen. Till en början sågs detta inte som något problem då 

ransoneringen hade påverkat konsumtionen negativt och därmed var denna ökning naturlig i och 

med att marknadskrafterna kom att spela sin roll och att levnadsstandarden ökade under 1950-

talet.35 Socialstyrelsen själva menade att detta helt enkelt var en följd av den högre 

levnadsstandarden i Sverige och ett så kallat ”status-tänk” där deras undersökningar hade visat på 

sambandet mellan en ökad inkomst och ökad konsumtion av bland annat fett- och sockerrika 
                                                 

33 Palmblad & Eriksson, 2014, sid. 17 – 21.  
34 Palmblad & Eriksson, 2014, sid. 33 – 37.  
35 Bufton & Berridge, 2000, sid. 207 – 209.  
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produkter på bekostnad av andra livsmedel såsom spannmålsprodukter. Men efter att 

forskningsresultat kunde påvisa ett samband mellan en fettrik kost och antalet insjuknade i hjärt- 

och kärlsjukdomar samt den svenska Vipesholmesundersökningen om sambandet mellan 

sockerkonsumtionen och uppkomsten av karies såg allt fler aktörer i Sverige alarmerande på 

utvecklingen av kostvanorna i landet.36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersökning 
 

                                                 
36 Qvarsell, 2005, 219 – 233.  
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För att förstå översättningsprocessens olika delar har jag valt att skapa en berättelse över tid där 

vi kan följa aktörernas fotspår, från skapandet av expertgruppen vidare till arbetet med 1971 års 

rapport för att så småningom avsluta vid den reviderade rapporten från 1975. Låt oss börja med 

expertgruppen.  

 
Medicinsk expertgrupp för Kost och Motion 

HVUD (Socialstyrelsens hälsovårdsdelegation) har för avsikt att under budgetåret 1970/71 påbörja 

en intensifierad kostupplysning riktad till en så bred målgrupp som möjligt. Avsikten är alltså att 

försöka initiera förändringen av den breda allmänhetens kostvanor till ett mer ändamålsenligt intag 

av födoämnen. Vid planläggning av ovannämnda aktion har arbetsgruppen enats om att två 

arbetsgrupper snarast bör tillsättas, varav den ena bör bestå av medicinska experter för utformning 

av den vetenskapliga grunden för information och den andra av expertis inom 

informationsteknikens område.37 

I slutet av april år 1969 sammanträdde den nyligen formade expertgruppen med uppdraget att 

utforma ett nödvändigt underlag inför Socialstyrelsens planerade kostupplysningskampanj under 

namnet Kost och Motion där allmänhetens kostvanor och hälsa än en gång skulle förändras. Som vi 

har sett hade detta uppdrag tidigare legat hos Medicinalstyrelsen som under generaldirektör J. 

Axel Höjer ett par decennier innan försökt att nå samma mål, men efter att Medicinalstyrelsen 

uppgick i Socialstyrelsen år 1968 låg det på den sistnämndas ansvar att förbättra den svenska 

folkhälsan. Under den nytillsatte generaldirektören Bror Rexed, som för övrigt var 

Medicinalstyrelsens sista generaldirektör, skulle större anslag ges för den nya hälsoupplysningen 

som tog hjälp av tvärvetenskaplig expertis tillsammans med representanter från andra 

myndigheter som exempelvis Institutet för Folkhälsan, Skolöverstyrelsen och 

Konsumentinstitutet. 38  

 

Som vi såg i citatet rörde det sig om två arbetsgrupper, en medicinsk expertgrupp och en 

organisatorisk grupp med ansvar för informationsspridningen av den förra gruppens slutsatser. 

Om vi fokuserar på den medicinska expertgruppen, vilka ingick där och vilken bakgrund hade 

dem? Hälsovårdsdelegationen (HVUD) hade i samråd med generaldirektör Rexed tillfrågat 

experter från landets alla hörn och det rörde sig om ett tiotal personer, de flesta med medicinsk 

bakgrund men även representanter från Socialstyrelsen.39  

 
                                                 

37 ”Protokoll MEK”, 1969-04-29, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), pag. 1. 
38 ”Protokoll MEK”, 1969-04-29, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), pag. 1. 
39 Se exempelvis Björn Isaksson, ”Felna ̈rd i va ̈lfa ̈rd”, Vår Fo ̈da, 13 (1966:2), 
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Professor Arvid Wretlind från statens Folkhälsoinstitut valdes som ordförande för 

arbetsgruppen, men andra ledamöter hade sina bakgrunder ibland annat klinisk näringslära, 

pediatrik och odontologi. Överlag tycks gruppen haft en tvärvetenskaplig sammansättning, men 

redan inom en månad kom flera nya tillskott till den, däribland P-O Åstrand, laborator vid 

gymnastik- och idrottshögskolan och ett antal byrådirektörer och medicinalråd från HVUD 

däribland Malcolm Tottie som vi återkommer tillbaka till senare. För en komplett översikt över 

MEK:s sammansättning, se tabell 1 här nedan.40  

 

Tabell 1. MEK:s sammansättning år 1969 

MEK:s sammansättning år 1969   
Professor Arvid Wretlind Statens institut för folkhälsan 
Professor Lars Carlsson Uppsala Universitet 
Professor Stig Larsson Odense Universitet 
Docent Björn Isaksson Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg 
Docent Göran Sterky Kronprinsessans Lovisas barnsjukhus, Stockholm 
Professor Stig Söremark Umeå Universitet 
Docent Irma Åstrand Arbetsmedicinska institutet, Stockholm 
Laboratoriechef Margit Neymark Svenska institutet för konserveringsforskning 
Docent Karl Erik. Danielsson  Kooperativa Förbundets livsmedelslaboratorium 
Representant från HVUD:s arbetsgrupp  
för näringsfrågor doktor Astrid Molander Statens institut för folkhälsan 
Medicinalråd Malcolm Tottie HVUD, Socialstyrelsen 
Laborator, P-O Åstrand Gymnastisk- och idrottshögskolan 
Byrådirektör Gunnar Eurell HVUD, Socialstyrelsen 
Byrådirektör Barbro Jungstedt HVUD, Socialstyrelsen 
Källa: Protokoll, 1969-04-29, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), pag. 1. 

 

Om vi för ett kort ögonblick förhåller oss till översättningsprocessen och problematiseringen, ser 

vi här vilka aktörer som samlades i gruppen. Det rörde sig om representanter från en den 

akademiska världen men även från myndigheter. Här kan vi också se fröet till den ”heliga allians” 

som Callon beskriver skapas i problematiseringsfasen där olika aktörer ansamlas för att definiera 

gruppen som en identitet, men framför allt för att skapa en gemensam målsättning.41 

 

Byrådirektör Nils Östby, vid HVUD, utarbetade den organisationsplan som den medicinska 

expertgruppen godkände tillsammans de direktiv och riktlinjer som Socialstyrelsen lade fram. 

Tanken från Socialstyrelsens håll var att inför deras kommande Kost och Motionskampanj 

                                                 
40 ”Protokoll MEK”, 1969-04-29, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), pag. 1. 
41 Callon, 1986, sid 206.  
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(KoM), med start under budgetåret 1970/71, låta den medicinska expertgruppen arbeta fram ett 

basmaterial för det vetenskapliga underlaget medan organisationsgruppens fokus låg på hur man 

skulle presentera detta inför allmänheten. För att se till att materialet var lämpligt tillsattes en 

nationalkommitté beståendes av ”… representanter för såväl vetenskap som undervisning, 

konsumtion och produktion för att på så sätt inkludera alla grupper av samhället.”. 42 Vidare 

ingick även här representanter från landstingsförbundet, livsmedelshandlareförbundet, 

Kooperativa Förbundet och konsumentrådet, men här betonades även starkt att utbildningssidan 

borde vara starkt representerade.  

 

Malcolm Tottie, medicinalrådet för HVUD, tycks ha varit en stark röst i  kritiken som framfördes 

angående föregående insatser i liknande arbeten. Om man ville nå ut till samhällets alla grupper, 

skulle alla grupper i samhället på något sätt vara representerade under arbetets gång menade 

Tottie. Hur var då detta möjligt att åstadkomma? Jo, genom att ta fördel av alla de förbund och 

organisationer som redan var etablerade i landet. Ett par exempel var konsument- och 

husmodersförbund och ungdomsorganisationer men även andra organisationer såsom 

varudeklarationsnämnden, pris- och kartellnämnden och lantbruksförbundet. Tottie menade även 

att om man skapade arbetsgrupper med specialister på sakområden kunde man nå ut till flera 

grupper i samhället och därmed skulle fler kunde dra nytta av den information som 

Socialstyrelsen tillsammans med flera myndigheter ville sprida.43  Det verkar som att Totties 

lösning var att utnyttja redan existerande nätverk för att sprida expertgruppens 

problemformulering och därmed intressera fler aktörer. Med hjälp av experterna i 

organisationsgruppen kunde MEK dra fördel av deras kunskap och förståelse av effektiv 

informationsspridning.  Totties betoning av informationsspridningens betydelse kan nog delvis 

förklaras av att informationsutredningens betänkande från samma år som konstaterade att 

samhällsreformer inte kunde förverkligas om informationen fungerade bristfälligt och den gavs 

en ny offensiv och samhällsformande roll. Tanken om samhällsinformation var även stark vid 

tiden och starkt utbrett i den offentliga förvaltningen, något som man ser i Totties förslag.44 Vi 

kan även se drag av den sociala styrning som bland annat Therborn beskriver. En stor del av 

kärnan i styrningens problematik menar han ligger i att styra andra självständiga aktörers 

handlingar i en viss bestämd riktning under en viss tidsperiod. Det finns en uppfattning om att 

den önskade utvecklingen kräver styrande ingripanden över tid, vilket ställer krav på effektiva 

                                                 
42 ”Protokoll MEK”, 1969-04-29, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), pag. 2. 
43 ”Protokoll MEK”, 1969-04-29, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), pag. 2. 
44 Eriksson, 1991, sid. 144., Elsässer, 2012, sid. 191. 
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kanaler för att sprida informationen.45 Denna problematik kom även den medicinska 

expertgruppen att ställas inför under arbetets gång. 

 

Vi lämnar informationsspridningen och rör oss tillbaka till den medicinska expertgruppen. Hur 

såg deras ursprungliga problemformulering ut? Under ordförande Wretlind antog gruppen 

namnet MEK, medicinsk expertgrupp för kost och motion, vilket knöt an till Socialstyrelsens 

planerade Kost och Motionskampanj. MEK:s målsättning var primärt den förebyggande och 

genom att sätta upp riktlinjer för en allmän kosthållning skulle det vara möjligt att involvera så 

stora samhällsgrupper som möjligt. Med små justeringar skulle även kosten för speciella grupper, 

såsom diabetiker eller individer som led av hypertoni, vara möjliga att förändra. Gruppen valde 

även att fokusera på de sjukdomar som hade en tydlig koppling till kosthållning och i allmänhet 

hade en förebyggande betydelse. Det verkar även ha varit ett fokus på att forskningen bakom den 

information som MEK skulle tillhandahålla kom från de senaste forskningsrönen och var 

dagsaktuell. Här kan vi se att arvet från Höjers dubbla strategi levde kvar gällande att den senaste 

forskningen skulle användas i informationsspridningen, men även synsättet att förebygga snarare 

än att bota sjukdomar.46 

 

Samtidigt menade MEK att ”…det skulle finnas fakta där sakkunskapen var helt enig, men även 

mer kontroversiella frågor där arbetsgruppen (MEK) skulle redovisa olika uppfattningar men inte 

komma till några konklusioner...”.47 Wretlind och Tottie menade att det var viktigt att informera i 

sådana frågor där allmänheten blev påverkad från annat håll även om svaret kunde bli av typen ”I 

dagsläget vet vi ej något i frågan” just för att göra sig hörd, även om man inte visste något. Det 

var bättre att säga något, än ingenting alls.48 Här kan vi se ett exempel på den paradox Eriksson 

visar i styrningen av hälsobeteendet bland medborgarna. Han menar att i försöken att styra deras 

hälsobeteende genom information kvarstår det som central ambition för hälsopolitiken att genom 

upplysande, och inte tvingande insatser, förbättra folkhälsan.49 Det verkar som att Wretlind och 

Tottie tog varje chans till att kontra informationsspridningen från annat håll. Vi kan även se hur 

detta var ett led i intresseringen då Wretlind och Tottie ville förhindra att andra enheter, som 

Callon benämner, omdefinierade de aktuella aktörernas identiteter och med andra ord försökte de 

stabilisera deras problematisering, rörande kostsammansättningens negativa påverkan av hälsan, 

                                                 
45 Therborn, 1991, sid. 36. 
46 Palmblad & Eriksson, 2014, sid. 36 – 37.  
47 ”Protokoll MEK”, 1969-04-29, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), pag. 2. 
48 ”Protokoll MEK”, 1969-04-29, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), pag. 2. 
49 Eriksson, 1991, sid. 140.  
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från andra aktörers problemformuleringar. Här kan man jämföra med den brittiska situationen 

under tidigt 1970-tal där intresseringens identitet formades till att vara karaktäriseras av ett lågt 

förtroende till forskningen och sambandet mellan kost och uppkomsten av de sjukdomar som 

ingår i begreppet välfärdssjukdomar.50  

 

Men vad var det för problematisering som Wretlind och Tottie, tillsammans med MEK, ville 

stabilisera? Vad hade kosten för roll och hur såg sambandet ut mellan kost och 

välfärdssjukdomarna? Vi vänder oss tillbaka till expertgruppen.  

 

Kostsituationen 1969 

 

Som första arbetsuppgift begärde Socialstyrelsens hälsovårdsdelegation (HVUD) att MEK 

framställde ett lämpligt vetenskapligt underlag för att få en överblick för kostsituationen. I en 

promemoria redogjordes MEK:s ursprungliga problematisering, vilket utgör ett intressant 

material för hur denna kom att förändras med tiden. 

 

Ur den mediciniska synvinkeln menade MEK att den dåvarande kostsituationen hos den svenska 

befolkningen var av sådan art att den kunde ge upphov till högre frekvens av karies, fetma, anemi 

och ateroskleros. Orsaken till uppkomsten av dessa välfärdssjukdomar och tillstånd i den 

mänskliga kroppen kunde spåras till kostens sammansättning som enligt expertgruppen var 

centralt i förklaringen till det försämrade hälsoläget i landet tillsammans med ytterligare en faktor 

– energiförbrukningen. Tillstånd som fetma menade MEK grundade sig i den enkla förklaringen 

att individers föda innehöll ett kaloriintag som översteg deras energiförbrukning, med följden att 

det blev ett energiöverskott i den mänskliga kroppen som lagrades i form av fettvävnad.  Den 

svenska kosten var lämplig för individer som sysselsatte sig med hårt, fysiskt arbete som 

motsvarade en energiförbrukning på ca 3 000 kilokalorier (kcal) per dygn, men att den inte var 

anpassad till lågkaloriförbrukarens behov på motsvarande ca 2 000 kcal per dygn eller mindre. Då 

gruppen lågenergiförbrukare översteg gruppen högenergiförbrukare till antal ansåg MEK att 

kostens sammansättning var i behov av förändring. 

 

Nya omständigheter krävde en ny kost menade expertgruppen.  Enligt undersökningar låg 

kaloriinnehållet på mindre än 2 000 kcal per dygn bland medelålders och äldre personer med 

förklaringen att de var fysiskt inaktiva och att ämnesomsättningen minskade med åren. Här fanns 

                                                 
50 Bufton & Berridge, 2000, sid. 208 – 216.  
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dock ett problem – Med den dåvarande kostsammansättningen visade undersökningar på att det 

behövdes mer än 2 000 kcal per dygn för att kroppens behov av vitaminer, järn och andra 

mineraler samt äggvita (protein) skulle tillgodoses.51 Vi ska stanna upp här för att klargöra läget. 

Angående energibehovet mätt i kcal per dygn konsumerade majoriteten av individerna för mycket 

livsmedel då behovet motsvarade ett intag på ca 2 000 kcal medan det faktiska intaget motsvarade 

ca 3 000 kcal. Men angående behovet av de essentiella näringsämnena vitaminer, järn, mineraler och 

protein så behövde energiintaget motsvara ca 3 000 kcal med samma kostsammansättning. Denna 

näringsproblematik åskådliggörs i tabell 2 nedan.  

 

Tabell 2. Näringsproblematiken 

 2 000 kcal per dygn 3 000 kcal per dygn 

Är energibehovet optimalt? Ja Nej 

Uppfylls näringsbehovet? Nej Ja 

Anm. Vid ett optimalt energibehov menar jag ett energiintag som motsvarar individens faktiska energibehov. 

 

Om det svenska folket fortsatte konsumtionsmönstret med ett högt intag av fett och socker 

riskerade de alltså äta sig själva sjuka och öka chanserna för att insjukna i välfärdssjukdomar 

såsom hjärt-kärlsjukdomar men om de helt enkelt åt mindre av samma livsmedel riskerade de 

ändå att insjukna i  välfärdssjukdomar, men då som följd av näringsbrist, exempelvis anemi som 

uppstod om järntillförseln till kroppen var för lågt. Det var i detta utgångsläge som MEK 

formulerade sin problematisering. Förutom för fara för individerna så var detta en angelägenhet 

för samhället, främst för det medicinska området men även på det ekonomiska. Konsekvenserna 

av konsumtionstrenden bedömdes att både på kort och lång sikt vara så omfattande att ”…en 

intensifiering av forskning, utbildning och upplysning, där samhällets resurser på området måste 

kraftsamlas i en längre hälsoupplysningskampanj.”52 Här igen kan vi se kopplingen till den sociala 

styrning som Therborn tar upp gällande tidsaspekten för att utvecklingen skall röras i rätt 

riktning.  

 

 I fem punkter summerade MEK hur den svenska kostens sammansättning borde förändras för 

att upp anses uppfylla de näringsfysiologiska kraven:  

- Att kaloritillförseln minskade hos överviktiga 

                                                 
51 ”PM till HVUD, Socialstyrelsen från MEK”, 1969-09-26, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-
1981 (RA), pag. 1.  
52 ”Anteckningar från organisationsgruppens konferens I”, 1969-09-25/26, volym 1, FIIIc, 
Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), pag. 7.  
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- Att konsumtionen av fett reducerades från att utgöra ca 40 kal% (procent av 

kaloriintaget) till en övre gräns på 35 kal% och en undre gräns av 25 kal% av 

totalkalorierna 

- Att mättat fett ersattes av fleromättat 

- Att konsumtionen av raffinerat socker sänktes  

- Att konsumtionen av grönsaker, frukt, potatis, skummjölk, fisk, magert kött och 

spannmålsprodukter ökades.53  

Utöver dessa punkter menade även MEK att antalet måltider ej borde överstiga tre stycken per 

dag och att småätandet mellan måltiderna ej rekommenderas.  

 

MEK nämnde även att om lågkaloriförbrukare inte skulle följa deras rekommendation kunde de 

klara sig på de ursprungliga kostvanorna som motsvarade energibehovet för högkaloriförbrukare, 

under förutsättning att deras fysiska aktivitet ökade, men här menade expertgruppen att många 

individer inte hade möjlighet till att öka sin förbränning och därmed var den enda lösningen på 

problemet att förbättra kostens näringsvärde genom att koncentrationen av betydelsefulla 

näringsämnen ökade.54 Det verkar som att MEK var fast beslutna om att den enda möjligheten 

till förändring var genom deras rekommendation och att det skulle ge positiva resultat om 

tillräckliga resurser kunde kraftsamlas under en längre tidsperiod. Här ser vi åter igen MEK:s 

försök till att stabilisera problemformuleringen, dock något mer konkret än tidigare. Det centrala 

låg i att reglera energiintaget, snarare än energibehovet; Kost ställdes mot motion.  

 

En anmärkningsvärd punkt som är värd att nämna är avsaknaden av referenser till de slutsatser 

MEK kom fram till. Det verkar som att de referenser som anges rör kring utländska studier och 

rekommendationer. Ett exempel som nämns flertalet gånger är kostrekommendationerna från 

USA:s Nutritional Research Council för år 1968. En intressant aspekt som lyfts i jämförelse 

mellan MEK:s och den amerikanska rekommendationen är att för svensk del rekommenderades 

en ökning av kaloriintaget för när att täcka näringsbehovet som var det centrala problemet, 

medan för amerikansk del rekommenderas istället en minskning av intaget för att minska risken 

för överkonsumtion. Som tabell 2 visade fanns det två sätt att angripa kostproblematiken; 

antingen ökade man konsumtionen för att säkerställa näringsbehovet, eller så minskade man den 

för att minimera risken för överkonsumtion. Olika problematiseringar tycks även ha spelat roll i 

                                                 
53 ”PM till HVUD, Socialstyrelsen från MEK”, 1969-09-26, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-
1981 (RA), pag. 3.  
54 ”Anteckningar från organisationsgruppens konferens I”, 1969-09-25/26, volym 1, FIIIc, 
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en internationell kontext, likt det som nämndes tidigare om den brittiska situationen. Här kan vi 

även se hur olika aktörers problemformuleringar och identitetsdefinition kan se likna varandra 

men ändå skilja sig så pass att det skapas olika associationer och grupperingar beroende på hur 

aktörernas möjligheter till att skapa tillräckliga nätverksresurser för att sedan kunna intressera och 

enrollera aktörer till sin problemformulering. 

 

MEK verkar ha haft en betoning på avsaknadende essentiella näringsämnen och fettets negativa 

effekt på den mänskliga kroppen, men de verkade inte i någon större grad problematisera 

sockrets roll, även om den ingick i deras fempunktslista på åtgärder som de rekommenderade. 

Ansågs inte sockret vara farligt? Under det förarbete som ledde fram till den första rapporten 

angavs aldrig ett rekommenderat intag av socker eller hur stor del av den totala kaloritillförseln 

som det borde utgöras, likt de för fettintaget. En intressant aspekt av MEK:s förhållningssätt till 

sockret är att de menade att sockret som ämne inte klassades som näringsämne då det saknade 

näringsinnehåll såsom vitaminer eller mineraler och bidrog endast med energi, det var med andra 

ord ”tomma kalorier”.55 Ur näringsfysiologisk synpunkt tillförde sockret alltså inget utöver energi, 

något som kosten redan innehöll för mycket av, men MEK verkade inte i någon större 

utsträckning ta upp sockrets andel i livsmedel.  Dock lyfte de fram andra livsmedel såsom mjölk 

och mjölkprodukter som utmärkta källor för kalcium, protein och riboflavin och att mjölken var 

ovärderlig som kalciumkälla i Sverige, men att lättmjölk rekommenderas för lågkaloriförbrukare.  

Grönsaker lyftes även fram som innehållandes den högsta halten av näringsämnen räknat per 

kalori, men de tillförde även mineraler, vitaminer och innehöll dessutom cellulosa som var av 

betydelse för en ökad mättnadskänsla och för god tarmfunktion. Även färg, smak och konsistens 

bidrog till en fullgod kost avslutade MEK med. Expertgruppen verkar ha fokuserat en större del 

av deras problemformulering av kosten kring fettet än sockret då de rekommenderade en allmän 

minskad konsumtion av fettet och i synnerhet det osynliga fettet som var förekom i grädde, 

mjölk, kött, bröd, kakor med mera. Det synliga fettet förekom i smör, margarin och olja för 

direktkonsumtion, men det var som sagt det osynliga fettet som utgjorde den största hälsofaran. 

Dock kunde vissa livsmedel ingå i MEK:s rekommendationer om fetthalten reducerades och ett 

exempel som de ger är bröd som konsumeras utan matfett och att ”…man bör äta kokt potatis 

istället för flottyrkokt”.56 

 

                                                 
55 ”PM till HVUD, Socialstyrelsen från MEK”, 1969-09-26, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-
1981 (RA), pag. 3. 
56 ”PM till HVUD, Socialstyrelsen från MEK”, 1969-09-26, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-
1981 (RA), pag. 8.  
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Därmed har vi sett MEK:s ursprungliga problemformulering och kostrekommendation som 

Socialstyrelsen fick ta del av under år 1969 och vi har även sett hur en handfull aktörer, däribland 

Wretlind och Tottie, var drivande i processen att skapa intresse för deras problemformuleringar. 

Men en av dessa aktörer kom redan under det nästkommande året att ersättas med en annan 

aktör: Björn Isaksson. 

 

Vid MEK:s första sammanträde år 1970 hade arbetet letts av ordförande Wretlind sedan april 

föregående år, men valde att avgå från sin tjänst vid Statens institut för Folkhälsan och avsade sig 

därmed sitt ordförandeskap och medlemskap i expertgruppen. Som ny ordförande valdes Björn 

Isaksson som redan från start tycks velat påskynda färdigställandet av rapporten. Redan under 

första mötet tog Isaksson upp frågan om vilka resurser som kunde ställas till förfogande att 

adjungera ärenden utomstående specialister. Nils Östby, byrådirektör vid HVUD, ansåg att det 

var en fråga för Socialstyrelsen att behandla och inte MEK.  Vidare förklarade Östby att MEK 

borde ha ett färdigställt basmaterial, i form av en rapport i maj samma år. Detta basmaterial skulle 

sändas på remiss till olika medicinska instanser såsom Svenska Läkarförbundet och Svenska 

Tandläkare-Sällskapet för att förankra MEK:s slutsatser i den medicinska världen. 57 Här kan vi 

skåda ett intressant fenomen, nämligen en tidig motsättning mellan Isaksson och Östby, MEK 

och Socialstyrelsen. Detta är något som kom att intensifieras under de följande åren som 

centraliserades kring frågan om resurs- och ansvarsfördelning. Man kan även se Isakssons försök 

till att etablera ytterligare nätverksresurser som misslyckat då Östby avslog hans förslag om att 

låta MEK adjungera ärenden till utomstående specialister.  

 

Trots en stark inledning från Isaksson under det första mötet för 1970 verkade antalet möten ha 

blivit färre, snarare än att bli fler,  men arbetets tycks ha fortgått och varje ledamot tilldelades 

olika ansvarsområden, exempelvis fick Irma Åstrand, representant för arbetsmedicinska institutet, 

i uppdrag att ”…utvidga textavsnitten rörande motion så att en bättre balans mellan dessa och 

kostavsnitten erhölls.”. 58 Isaksson lade även fram önskemål om ändring av bland annat 

materialets rubrik, det var av stor betydelse att materialets layoutmässiga utformning skulle 

överensstämma med de näringsfysiologiska slutsatserna så att budskapet inte blev felaktigt.  

 

Även om Östby bad MEK att färdigställa rapporten till maj år 1970 var det inte förrän våren 

därpå som den blev klar. Professor Wretlind som hade avgått i början på 1970 verkade ha 
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kommit tillbaka till expertgruppen som ledamot redan 1971, men det ges ingen förklaring i 

källmaterialet till hans återkomst. I samband med detta drog Socialstyrelsen nya direktiv för MEK 

i sitt fortsatta arbete som även förtydligade arbetsgruppens uppgifter och ansvar inför 

Socialstyrelsen. Förutom att fungera som ett rådgivande organ skulle MEK kontinuerligt 

komplettera och förnya basmaterialet rörande kost och motion, ge rekommendationer med tydlig 

vetenskaplig förankring till Socialstyrelsen rörande deras upplysningskampanj Kost och Motion, 

men det förklarades även hur kommunikationen skulle ske mellan MEK och HVUD gällande nya 

rön eller sådan som kan påverka kampanjen bör vara tidseffektivt. Det verkar även som att regler 

satts upp rörande sammanträden och i direktiven menar Socialstyrelsen att MEK bör 

sammanträda minst en gång per halvår och att initiativ till sammanträden kan tas av 

Socialstyrelsen genom HVUD och inte endast av ledamöterna i MEK.59 Här får vi ett exempel på 

det ”rationalistiska genombrottet” som Wittrock och Lindström redogör för gällandes 

förvaltningars införande av nya metoder för styrning där arbetsgrupper gavs en större 

handlingsfrihet än tidigare, men ramverkets gränser de handlade inom blev allt tydligare och 

följdes upp mer konsekvent.60 Även om expertgruppen var en självständig arbetsgrupp verkar 

deras koppling till Socialstyrelsen blivit stramare redan inom några år. Det är intressant att se 

styrningen uppifrån-ned från Socialstyrelsens håll där MEK:s relativa självständighet från 

myndigheten minskat allt eftersom, dock måste vi ha i åtanke att källmaterialet inte säger oss 

något om MEK:s inflytande inom Socialstyrelsen, vi ser bara hur handlingsramarna för 

expertgruppen verkar ha minskat. Olsson menar att styrningsprocesser alltid äger rum både 

uppifrån och ner  - och nerifrån med riktning uppåt. De som styr blir även de styrda, och 

tvärtom.61 Men vi lämnar styrningen för ett tag och återvänder till kostrekommendationen. Vad 

kunde MEK till slut redogöra för i sin rapport? Hade den ursprungliga problemformuleringen 

ändrats? 

 

MEK-rapporten 1971 

Som utredning nr 19 i serien ”Socialstyrelsen redovisar” med titeln ”Kost och Motion” 

redovisade MEK sin ståndpunkt i kostfrågan. Denna vetenskapliga rapport kom att publiceras i 

en upplaga på 150 000 exemplar som spreds i större delen av Sverige och var tänkt som en 

offentlig redogörelse som befolkningen kunde ta del av. Detta kan man se låg i linje med den 

dubbla strategin där ett synliggörande av vetenskapliga resultat inför allmänheten skulle förändra 

                                                 
59 ”Allmänna direktiv för Medicinska expertgruppen Kost och Motion (KoM)”, 1971-03-02, 
volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), pag. 1.  
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61 Olsson, 1991, sid. 12 – 13.  



27 
 

deras levnadsvanor.62 Redan i förordet gavs en kort summering av både hälsorisker med den 

dåvarande kosttrenden och även vad som borde förändras för att uppnå en positiv förändring. 

Den centrala problematiken rörde paradoxen övernäring – undernäring i fråga om 

näringsbehovet och att det är felaktiga levnadsvanor som var grunden för detta.  Rapporten 

visade även på att det fanns en markant förändring i konsumtionsvanorna och i den fysiska 

aktiviteten under de senaste decennierna samt att dessa förändringar hade påverkat de svenska 

medborgarna negativt i deras hälsotillstånd. Den ökade konsumtionen av fett- och sockerrika 

produkter på bekostnad av konsumtion av spannmålsprodukter låg till grund för det försämrade 

hälsotillståndet.  MEK fortsatte med:  

”Idag täcker vi vårt energibehov till nära 60 % med fett och socker, mot mindre än 30 % vid 

sekelskiftet. Ju mer fett och/eller socker en kost eller ett livsmedel innehåller, desto lägre är dess 

halt av viktiga näringsämnen såsom protein, mineralämnen och speciellt vattenlösliga vitaminer. 

Dagens kost innehåller därför mindre av dessa livsnödvändiga näringsämnen per energienhet än 

den gjorde förr.”63 

Hälsoläget tycktes vara i ett kritiskt skeende, och det var inte bara i Sverige som olika 

expertgrupper kunde iaktta detta, utan liknande fenomen tycktes uppstå i andra moderna 

västerländska samhällen menade rapporten. Man hade kunnat konstatera att bland många i 

samhället hade den fysiska aktiviteten överlag minskat som följd av ett antal samhällsfenomen, 

däribland den ökade mekaniseringen på arbetsplatsen som minskade kravet på fysisk arbete inom 

många yrkesområden, men även den tekniska utvecklingen har orsakat denna negativa utveckling. 

Idrotts- och motionsrörelsernas medlemmar hade under åren minskat kraftigt och allt fler valde 

att spendera sin fritid framför TV:n snarare än att njuta av alla de möjligheter till ett friskt och 

sunt liv som det svenska samhället hade att erbjuda dem. Detta har lett till att antalet individer 

som klassades som lågenergiförbrukare översteg högenergiförbrukarna. I kombination med 

förändringarna i kostvanorna har detta medfört att ”…ett stort antal individer, exempelvis 

flertalet kvinnor och äldre män, får för litet av livsnödvändiga näringsämnen.”.64 Vidare hade 

antalet individer som insjuknat i välfärdssjukdomarna ökat, till oro från den medicinska 

expertisen men även politiska beslutsfattare som såg allt stigande kostnader för sjukvården. Fettet 

och sockret tycktes förgöra den mänskliga kroppen inifrån och överlag målade rapporten upp 

nästan ett apokalyptiskt scenario där det svenska samhället stod inför ett vägskäl – Antingen tog 
                                                 

62 Palmblad & Eriksson, 2014, sid 36 – 37.  
63 ”MEK-rapporten Kost och Motion 1971”, 1971, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 
(RA), sid. 2 – 3. 
64 ”MEK-rapporten Kost och Motion 1971”, 1971, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 
(RA), sid. 3. 
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individerna förnuftet till fånga och förändrade kostens sammansättning med hjälp av MEK:s 

rekommendationer, eller så riskerade de att samhällets fortsatta utveckling.  

 

Mot slutet av inledningen summerade MEK med: ”…kosten sammansättning bör ändras och att 

den fysiska aktiviteten bör ökas. Det är MEK:s bestämda åsikt att det genom riktig information 

går att förbättra både kost- och motionsvanor.”.65 Här tycker jag mig finna spår av det 

medicinska tänkandet som Qvarsell tar upp i sin forskning, nämligen uppfattningen om en 

moraliserande sjukdomsuppfattning där den sjuke ansågs själv ha orsakat sin sjukdom genom ett 

felaktigt levnadssätt. Hälsoupplysning och moralregler har haft mycket med varandra att göra och 

kroppens hälsa var inte bara en angelägenhet för den enskilde individen, utan det var en fråga för 

samhället likaså. Människor som levde i ett tillstånd av hälsa tog även ansvar för sin omgivning 

och var därmed en god medborgare.66 Jag tycker MEK:s språkbruk överlag är intressant och likt 

Qvarsell verkar det finnas en tanke om att individen kan göra val som hjälper sig själv, men 

framför allt samhället i stort.  

 

I ett antal avsnitt som följde inledningen beskrevs kostens sammansättning mera utförligt i en 

mer vetenskaplig mening där de olika näringsämnena behandlades var för sig.  Expertgruppen 

arbetade kring förutsättningen att ett så högt näringsinnehåll per energienhet skulle bidra till en 

minskad konsumtion av fett och socker från dåvarande nivåer och genom att hålla sig mätt skulle 

sötsuget försvinna av sig självt utan större besvär för individen. Förutom ett minskat sötsug 

skulle även ett lägre intag av mättat fett minska kolesterolhalten i blodet som MEK menade var 

en av många kända  bidragande faktorer till åderförkalkningssjukdomarna, exempelvis 

hjärtinfarkt.67 En av de mer utbredda välfärdssjukdomarna i landet var karies och dontit 

(tandlossning) som expertgruppen gång på gång hävdade kan lösas genom en mindre sockerrik 

kost samt föda som ”…erbjuder tuggning för att således öka/stimulera salivsekretionen.”.68 

Sockret i form av rent socker, sötsaker och läskedrycker samt öl, vin och sprit stod för ca 16 % 

                                                 
65 ”MEK-rapporten Kost och Motion 1971”, 1971, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 
(RA), sid. 4. 
66 Qvarsell, 1989, sid. 95 – 98.  
67 ”MEK-rapporten Kost och Motion 1971”, 1971, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 
(RA), sid. 6.  
68 ”MEK-rapporten Kost och Motion 1971”, 1971, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 
(RA), sid. 7.  
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av den totala energitillförseln och tillförde inga essentiella näringsämnen, med andra ord var dessa 

ej nödvändiga i kosten.69  

 

Utöver individens ansvar i frågan menade även MEK i ett eget avsnitt i rapporten att industrier, 

restauranger och storhushåll hade en skyldighet att ta hänsyn till näringsfysiologiska aspekter vid 

kostutformning, tillagning och servering där samtliga måltider borde vara 

näringsvärdesberäknade.70 Denna näringsfysiologiska aspekt kan vi även se i den politiska sfären 

då det blev lagstiftat i 1971 års livsmedelslag att färdigförpackade livsmedel skulle märkas med en 

innehållsdeklaration eller näringsinnehållssedel. 71 

 

Holmbergs forskning om det svenska institutet för konserveringsforskning, SIK, pekar på 

likartad utveckling för forskning inom livsmedelsindustrin där expertisen såg en framtid där 

kosten kunde genomgå en industriell förädling för att på så sätt förenkla arbetsproceduren i 

hushållen, men där kosten också uppfyllde de näringsfysiologiska kraven. Han redovisar även 

argumenten för hur ett samarbete mellan tekniskt-vetenskapligt forskningsarbete, understött av 

staten på sikt kunde leda till en förbättrad folkhälsa genom att förbättra kostens kvalitet.72 Stycket 

om ansvarsfördelningen för industrier, restauranger och storhushåll i kombination med 

Holmbergs forskning visar därmed på att det fanns en bred skara aktörer som arbetade med 

likartad problemformulering och att MEK verkar ha varit benägna att mobilisera nätverksresurser 

hos denna del av samhället.  

 

Från rapporten igen menade MEK att utbildning och kunskap var en viktig del i spridningen av 

goda kostvanor och barnen var av stor betydelse. Genom undervisning i skolorna och med en 

kost som motsvarade deras rekommendationer skulle barnen inte bara rent informativt ta till sig 

informationen utan även visuellt genom att äta en god, sammansatt kost. 73 Det är tydligt att 

MEK förhåller sig i linje med Höjers argumentation om att målmedvetet använda sig av 

hälsoupplysningen i folkhälsans tjänst genom bland annat en utvidgning av 

hälsoundervisningarna i skolorna. Genom att lära barnen en sund kosthållning, kunde de även 

                                                 
69 ”Bilaga 1 till Kost och Motion 1971”, 1971, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), 
sid. 1. 
70 ”MEK-rapporten Kost och Motion 1971”, 1971, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 
(RA), sid. 9. 
71 Elsässer, 2012, sid. 219.  
72 Holmberg, 2005, sid. 202 – 204.  
73 ”MEK-rapporten Kost och Motion 1971”, 1971, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 
(RA), sid. 9. 
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lära sina förändrar och övriga medlemmar i hushållen och på så sätt fick informationen ökad 

spridning.74 

 

MEK rekommenderade även en allmän träning av kroppens olika muskelgrupper och leder för 

att på så sätt höja energiförbrukningen med en relativt liten ansträngningskänsla. De menade 

även att Socialstyrelsen ”…bör vidta åtgärder för att presentera motionspaketen på ett tilltalande 

och lättillgängligt sätt och investeringar på sport- och fritidsanläggningar är väl använda pengar då 

detta ger möjligheter för individen att utöva den motionsgren som han gillar bäst.”.75 Här ser vi 

igen hur problemformuleringen förändrades i ett led för att intressera fler aktörer med koppling 

till motion.  Men om man försöker summera MEK:s problemformulering för 1971 års rapport, 

verkar den ha förändrats under Isakssons ledning, något som inte är konstigt i 

översättningsprocessen som Callon menar konstant är i förändring. Målgruppen verkar även ha 

breddats från 1969 års problemformulering då motions i allt större grad omfattas men även de 

aktörer med koppling till livsmedel, exempelvis industrier och storhushåll. Genom att bredda 

intresseringen verkar det som att MEK möjliggjorde en enrollering av aktörerna genom att 

definiera deras roller med anknytning till intressena, exempelvis hur individer skulle träna för att 

uppnå en god hälsa, vad Socialstyrelsen borde sätta in för åtgärder och att industrier med mera 

borde ta hänsyn till näringsfysiologiska principer. Detta leder oss till översättningsprocessens sista 

steg, mobilisering. I detta steg är frågan om representativitet central menar Callon, vem talar i 

vems namn?76 Kunde MEK representera alla de aktörer som omfattades av deras 

problemformulering? Hade översättningen lyckats och nätverket expanderat? För att få svaret till 

detta måste vi fortsätta i deras fotspår för se vad som hände efter rapporten publicerades. 

 

Omarbetning av rapporten 

 

Rapporten kom att spridas över större delen av Sverige, men byråsekreterare Anna Thille kunde 

rapportera till expertgruppen att en engelsk översättning av rapporten var på gång då det fanns 

ett intresse hos HVUD att eventuellt sända den till experter i Storbritannien för vidare 

granskning.77 En liknande arbetsgrupp som MEK var under uppstart där för att utreda och 

                                                 
74 Palmblad & Eriksson, 2014, sid. 36 – 37.  
75 ”MEK-rapporten Kost och Motion 1971”, 1971, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 
(RA), sid. 9 – 10. 
76 Callon, 1986, sid. 214 – 215.  
77 ”Protokoll MEK”, 1971-12-01, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), pag.1.  
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presentera kostens inverkan på uppkomsten av välfärdssjukdomarna.78 Även i Australien pågick 

liknande undersökningar där näringsfysiologin, liksom i Sverige var på framfart och stora delar av 

befolkningen i allt större utsträckning påverkades negativt av kosten, men här menar Coveney 

ifrågasattes forskningsresultaten och det kom att dröja innan det rådde konsensus om grunden till 

välfärdssjukdomarna.79 MEK var inte unik i det avseende att man försökte styra 

samhällsutvecklingen och konsumtionen genom hälsoupplysningar, men genom deras 

problemformulering verkar de ha mobiliserat tillräckliga nätverksresurser för skapa en bild om 

konsensus.  

 

Under år 1972 började HVUD omorganiseras till Socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning (h-

nämnden) och nämndes ordförande blev Socialstyrelsens generaldirektör. De olika 

organisationerna knöts närmare i liknande direktiv som de MEK hade fått föregående år.80 Men 

hur var det nu igen med rapporten, hade MEK lyckats med sin översättning? Det verkar som att 

den misslyckades då kritik hade strömmat in till h-nämnden gällande rapportens slutsatser och 

rekommendationer. Det kom in även förslag till ändringar och kompletteringar till rapporten, 

men intressant nog hade dessa även kommit från MEK själva; ledamöterna Margit Neymark och 

Astrid Molander, tillsammans med nytillskotten docent Peter Reizenstein och professor Fredrik 

Berglund, bägge från Statens institut för Folkhälsan. I de diskussioner som följdes inom MEK 

ansåg flera att rapporten borde göras mer attraktiv genom diagram och illustrationer samt att man 

borde eftersträva efter ”…något större stringens och ge mer detaljanvisningar samt fler 

litteraturreferenser.”. Det hade även inkommit kritik gällande målgrupperna som berördes av 

rapporten, den hade i huvudsak riktat sig mot vuxna individer och inte berört barns och unga 

vuxnas kostsammansättning som ur ett biologiskt synsätt behövde en annan 

kostsammansättning.81 Vidare hade professor Rydin hos Konsumentombudsmannen (KO) 

deltagit i sammanträden med MEK i diskussioner om vissa gemensamma frågor och bägge parter 

blev ense om att i fortsättningen hålla frekventare kontakter mellan KO och Socialstyrelsen i 

form av MEK.82 Här kan man därmed se att aktör-nätverk aldrig är statiskt som Callon beskriver 

utan genomgår ständig förändring, men det verkar även som att fler aktörer knyts an till nätverket 

allt eftersom rapporten fick spridning. Samtidigt verkar det som att rapporten var i behov av 

förbättring rätt så snabbt efter den blev klar i och med de förslag till ändringar som inkommit till 

                                                 
78 Bufton & Berridge, 2000, sid. 207 – 208.   
79 Coveney, 2000, sid 117.  
80 ”Protokoll MEK”, 1972-02-23, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), pag.1. 
81 ”Protokoll MEK”, 1972-11-11, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), pag.1. 
82 ”Protokoll MEK”, 1972-11-11, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), pag.2.  
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MEK. Här ser vi även MEK misslyckades att representera aktörerna som berördes i 

problemformuleringen som därför behövde formas om. Det kan även vara ett tecken på att 

översättningen misslyckades då aktörerna inte talade för problematiseringen, utan snarare emot 

den, även ledamöterna inom MEK. Men även om det kan ses som ett misslyckande kan man 

även se delar av processen som lyckad då KO intresserat sig för problematiseringen och 

uppmanat för fortsatta kontakter. 

 

Efter ett sammanträde med generaldirektör Rexed och Isaksson tillsammans med ett antal 

ledamöter från MEK under januari månad år 1973 togs beslutet att den nya rapportens form och 

innehåll inte i allt för utsträckning borde avvika från den ursprungliga, utan det gällde mindre 

förändringar och framför allt kompletteringar av motionsdelen som var nödvändiga. MEK tog 

även upp frågan med Rexed om ett antal artiklar om fasta i den av h-nämnden utgivna tidskriften 

Vigör. Expertgruppen menade att artiklar som rörde denna typ av ämne behövde konsulteras av 

dem innan publicering för godkännande av de vetenskapliga påståendena i artiklarna. 83 Utöver 

att Isaksson tog upp detta med Rexed skrev han även till de ansvariga för redaktionen för 

tidningen där han uttryckligen tog upp missnöjet från expertgruppen:  

MEK finner detta ytterligt anmärkningsvärt då Socialstyrelsen är högsta tillsyningsmyndighet över 

att läkare och sjukvårdspersonal handlar i enlighet med vetenskap och beprövas erfarenhet. Som 

framgår av intervjun med professor Bengt Saltin saknar studier som skulle bevisa att fasta är 

hälsobefrämjande. Efter ett sådant uttalande av en våra främsta experter, som bedrivit studier på 

fastans fysiologi, borde det vara självklart för Vigör att icke publicera någon av artiklarna om fasta. 

Isaksson fortsatte därefter i ett antal stycken beskriva hur olika rubriksättningar kan leda till 

missuppfattningar för läsarna som kan associera artiklarna med Socialstyrelsens Kost- och 

Motionskampanj. Därmed kunde det uppfattas ”…som att fastan utgör en del av MEK:s 

rekommendationer.”.84 Det är intressant att se hur olika aktörer bevakade gränsen för vad som 

ansågs vara vetenskapligt eller inte, ett begrepp som går att använda här boundary-work 

(gränsdragningsarbete) som sociologen Thomas Gieryn myntade. Detta begrepp består av 

exempel där gränsdragningar eller andra skiljelinjer skapas, förespråkas för eller emot.85 Här 

verkar MEK uttryckligen påvisat deras missnöje med alternativa lösningar till kostproblemet som 

dessutom dök upp inom Socialstyrelsen. Vi kan även se drag av styrning från expertgruppen att 

                                                 
83 ”Protokoll MEK”, 1973-01-29, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), pag.1. 
84 ”Skrivning till Socialstyrelsen”, 1973-03-28, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), 
pag.1 – 2.  
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kontrollera påståenden som sades i Vigörs artiklar för att inte utmana MEK:s redan etablerade 

vetenskapliga antaganden rörande kost.  

 

I arbetet som ledde upp till den reviderade rapporten verkar det som att majoriteten av alla delar 

bearbetades om då Isaksson delade ut olika avsnitt till ledamöterna i expertgruppen, men det blev 

allt tydligare att rapporten i viss mån behövde ta hänsyn till flera olika perspektiv, exempelvis 

individers ekonomiska förutsättningar. Rörande den ekonomiska sidan tog MEK inte i någon 

större hänsyn i sin rapport och det verkar som att kritik hade riktat sig mot detta. Tillgången och 

kostnaden för de råvaror som ingick i den rekommenderade kosten varierade runt om landet 

och en högre rekommenderad proteintillförsel medförde en högre kostnad som expertgruppen 

behövde motivera. Dessutom hade ett av de mer proteinrika och billigare livsmedlen, ägget, 

bedömts som fettrikt och därmed skulle konsumtionen hållas låg för att inte höja blodets 

kolesterolhalt.  Men det tycks även ha inkommit frågor till Socialstyrelsen av typen ”Vad är syftet 

med kostrekommendationer?” gällande rapporten. 86 Isaksson verkade även ha haft problem med 

att samla ihop ledamöterna i expertgruppen till sammanträden som närvarolistorna i protokollen 

under 1973 visade på. Även om rapportens olika delar hade fördelats till ledamöterna att bearbeta 

ansåg Isaksson själv ha haft dålig insikt i deras arbeten och som han själv beskrev det: ”…Jag vet 

inte hur långt de har kommit, jag vet inte ens om Berglund eller Ström har påbörjat eller avslutat 

deras arbeten.”. 87 Det tycks som att nätverket misslyckades med sin översättning och behövde 

ansamla nya resurser för att påbörja processen än en gång.  

 

MEK omorganiseras 

 

Den omarbetade rapporten hade planerats att vara färdigställd redan år 1973, men som vi har sett 

verkade arbetet dragit ut på tiden, men det är först år 1975 som källmaterialet ger en förklaring till 

det försenade arbetet. Enligt Isaksson hade Socialstyrelsen velat vänta med utgivningen av den 

nya rapporten för att invänta en gemensam nordisk överenskommelse angående näringsnormer 

och rekommendationer,  men vid denna överenskommelse kom endast några delar i rapporten 

beträffande planering av kosthåll att påverkas.88 Av vad källmaterialet kan säga så verkar det 

intressant nog inte ha rest några invändningar mot detta från ledamöterna i MEK, kanske på 

                                                 
86”Protokoll MEK”, 1973-09-26, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), pag.1 – 2.  
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88 ”Protokoll MEK”, 1975-05-15 volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), pag.1. 



34 
 

grund att de direktiv från Socialstyrelsen som tydliggjorde att de vetenskapliga påståenden som 

MEK lade fram behövde grunda sig i de allra senaste forskningsrönen som var tillgängliga.  

 

Först under senvåren år 1975 ansåg Isaksson rapporten vara helt färdigt med undantag för vissa 

delar, däribland kapitlen om motion.89 Dröjsmålet med rapporten på grund av den nordiska 

överenskommelsen verkar dock inte ha varit den enda anledningen utan det verkar som att det 

fanns problem med själva organiseringen av expertgruppen: ”…För MEK råder en viss oklarhet 

beträffande ansvar och arbetsuppgifter.”. Enligt MEK själva var h-nämnden och Socialstyrelsen i 

stort behov av expertis för bevakningen av utvecklingen, för initiering av projekt och för 

granskning av publikationer men samordningen inom expertgruppen måste bli bättre. Det fanns 

ett tvärvetenskapligt inslag i gruppens sammansättning som bestod av en mängd olika 

representanter med varierande bakgrund, men detta utvecklades till en svaghet snarare än en 

fördel gällande arbetsinsatsen och koordinering menade MEK.  

 

Framöver behövde samarbetet inom gruppen bli bättre, men det påpekades även att gruppen inte 

borde bli för stor och att man reste ännu en gång möjligheten att vid behov tillfälligt kunna 

adjungera experter.90 Inom Socialstyrelsen tillsattes en arbetsgrupp vars uppgift blev att utreda 

MEK:s organisation, och som representant för MEK blev gruppens före detta ordförande 

professor Wretlind.91  Under hösten 1975 sammanträdde arbetsgruppen för de medicinska 

expertgruppernas fortsatta verksamhet och diskuterade MEK:s framtid. De ansåg att h-nämnden 

var i behov av en medicinsk expertgrupp för kost och motion då denna typ av expertis och 

kunskap inte fanns inom nämnden, men att expertuppdraget i fortsättningen borde tidsbegränsas. 

Gruppen menade även att ”…expertgrupperna var i behov av ombildning, att direktiven skall ses 

över för att svara mot behovet av expertinsatser och för att klargöra ansvarsförhållandet mellan 

olika grupper m.m. t.ex. h-nämnd, kansli, Ledningsgruppen för Kost och Motion (LKM), 

expertgrupper, referensgrupper.”. Beslutet blev därmed att MEK borde upplösas inom den 

närmaste framtiden och ersattas av en ny expertgrupp på tre år och att nya direktiv utfärdades. 92  

 

Inom h-nämnden utarbetades förslag till hur den omorganiserade MEK skulle se ut och man 

menade att de fyra professorer i näringslära borde vara kvar, men att motionssidan var numerärt 

                                                 
89 ”Protokoll MEK”, 1975-05-15 volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), pag.1. 
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92 ”Protokoll Arbetsgruppen för de medicinska expertgruppernas fortsatta verksamhet”, 1975-09-
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underrepresenterade. Det fanns även ett förslag om att strukturera om MEK genom en indelning 

i flera facksektioner för att effektivisera arbetet men det avvisades efter ett antal diskussioner då 

man ansåg att den tvärvetenskapliga sammansättningen av gruppen var mycket stimulerande. 

Flera experter inom olika områden var bra, men samtidigt skulle det inte finnas för många av 

dem. Genom att ha en samlad, mindre expertgrupp skulle det vara möjligt för gruppen att utåt 

sett kunna uppträda som en samlad enhet och inte som en mängd olika experter med olika åsikter 

i diverse frågor. Några av de nya namn som MEK skulle utökas med blev: Leif Hambraeus, 

professor i näringslära och Arne Dahlqvist, professor i industriell näringslära.93 Dessa kom senare 

att vara centrala personer i Brödkampanjen 1976 och blev en del av MEK:s ansikte utåt.94 Här blir 

det därmed tydligt att det fanns både interna och externa problem med expertgruppen, men 

genom en omorganisation skulle det bli möjligt att på nytt försöka med översättningsprocessens 

delar. Genom att fler aktörer med näringsfysiologisk bakgrund enrollerades i processen kan det 

ha varit möjligt att de snabbare blev mobiliserade för att aktivt kunna tala för problematiseringen, 

än om de hade haft en bakgrund i låt oss säga odontologi.  

 

Låt oss gå vidare till den reviderade rapporten och fokuserar på problemformuleringen ännu en 

gång. Hur såg den ut i sin tredje version? Blev översättningen komplett? 

 

MEK-rapporten 1975 

 

Parallellt med omorganiseringen av MEK färdigställdes den reviderade rapporten till slut. Men 

hur motiverade expertgruppen förändringarna i rapporten? De menade att även om deras 

vetenskapliga underlag hade främjat en sund produktutvecklingen inom livsmedelsområdet och 

att skriften hade blivit allmänt känd genom en publikation på 150 000 så var den första upplagan 

utgången. Utvecklingen inom kost-och motionsområdet under de senaste åren motiverade en viss 

omarbetning, men även att de tagit till sig av de synpunkter som hade inkommit. En del rörde 

kring avsaknaden av referenser, det fanns inte tillräckligt med referenser för att stödja 

expertgruppens slutsatser.95 Något som källmaterialet inte tar upp var kritiken kom ifrån, utan det 

verkar som att kritiker hörde av sig till Socialstyrelsen som sedan via h-nämnden sammanställde 

synpunkterna och sedan skickades iväg till MEK. Även om vissa ledamöter inom MEK tog upp 
                                                 

93 ”Protokoll Arbetsgruppen för de medicinska expertgruppernas fortsatta verksamhet”, 1975-09-
30, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), pag.1. 
94 Mycket av den kontakt som MEK hade med press och media i efterföljden av Brödkampanjen 
kom att hanteras av några nyckelpersoner inom grupper. Se exempelvis tidskrifterna Kort och gott 
om matbröd och Brödinstitutet informerar.  
95 ”Kost och Motion”, 1975, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), sid.1.  
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frågan hade det varit intressant att kartlägga vilka aktörer som kritiserade rapportens innehåll och 

möjligtvis även utformningen. Var det från allmänheten, andra experter eller myndigheter?   

 

Vi återgår till rapporten som likt 1971 års rapport inledde med att ge en bakgrund till de stora 

förändringar som har skett i de svenska kostvanorna, men dessa var inte alla negativa utan det 

även en del positiva såsom att konsumtionen av grönsaker, frukt och bär har ökat under de 

senaste 50 åren. Den negativa förändringen är densamma som i den ursprungliga rapporten och 

består bland annat av den minskade konsumtionen av spannmålsprodukter, men nu hade MEK 

även lagt till potatis som en kategori för sig. Konsumtionen av fett- och sockerrika produkter 

hade ökat och sett till den genomsnittliga konsumtionen för år 1973 täcktes energibehovet för 

den genomsnittlige svensken till ca 55 procent med fett och socker medan motsvarande siffra på 

1920-talet var 30 procent. Vidare utvecklade rapporten att beskriva hur kvantiteten av fett 

och/eller socker som i en kost, en måltid eller ett livsmedel innehöll hade en negativ påverkan av 

halten viktiga näringsämnen såsom protein, mineralämnen och vattenlösliga vitaminer. 96 Överlag 

tycks språket ha förändrats och rent visuellt står rapporten i markant kontrast till den 

ursprungliga. Det som innan förklarades i ren text har övergått till att presenteras med hjälp av 

figurer, symboler och olika färger. Detta verkar ha varit ett mer lämpligt material för 

informationsspridning till den breda allmänheten på grund av den mer pedagogiska 

utformningen. Den fysiska aktivitetens påverkan på energibehovet nämns fler gånger än tidigare 

och en intressant formulering som dyker upp är: ”MEK hänvisar här till…” och ” Enligt 

undersökningar gjorda av…” vilket skiljer sig från tidigare formuleringar.97  

 

Gällande sambandet till välfärdssjukdomar valde MEK att beskriva dessa mer utförligt än 

tidigare, ett exempel som tidigare nämndes kort och nästan i skymma undan är diabetes mellitus. 

Här menade expertgruppen att det sannolikt fanns en kausal koppling mellan dåliga kost- och 

motionsvanor som bidrog till utvecklingen av sjukdomen och att en enkel förebyggande åtgärd 

som dessutom är skonsam för plånboken är att följa de råd som expertgruppen rekommenderar. 

Likt första rapporten håller expertgruppen fast vid ståndpunkten att ”…det genom riktig och rätt 

framförd information och enkla åtgärder går att förbättra både kost- och motionsvanorna. 

Erfarenheterna från de senaste åren styrker denna uppfattning.”.98 Här ser vi igen ett exempel där 

MEK använde sig av just information som ett sätt att sprida och få gehör för deras 

problemformulering. Till skillnad från den förra rapporten kunde MEK använda sig av löpande 
                                                 

96 ”Kost och Motion”, 1975, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), sid.2 – 3. 
97 ”Kost och Motion”, 1975, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), sid.2 – 6.  
98 ”Kost och Motion”, 1975, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), sid.5.  
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undersökningar för att kontrollera kostrekommendationen påverkan på kosten och människors 

hälsa. Dessa kunde påvisa en förbättrad konsumtion av de livsmedel som MEK 

rekommenderade, men även för sjunkande kostnader i sjukvården i de kommuner som bäst 

anammat dessa.99 

 

Expertgruppen gav åter igen en grundlig beskrivning av samtliga beståndsdelar i födan, det vill 

säga kolhydrater, proteiner och fetter,  och de essentiella näringsämnena. Bland kolhydrater fanns 

det inga essentiella beståndsdelar enligt MEK och nämner kort om vissa dieter som förespråkade 

en kolhydratfri kost, men expertgruppen menade att detta medförde flera metaboliska 

olägenheter och att de rekommenderade kolhydrater i en hälsosam kost. De fortsatte med att 

förklara hur vetenskapen inom bland annat näringsfysiologi ständigt kommer med nya rön som 

ibland motsäger varandra. En viss typ av kost kan en dag anses vara lämplig för att nästa dag 

anses vara olämplig: 

…Den fortsatta forskningen kan komma fram till andra normer än som här angivits. Det får å 

andra sidan inte innebära, att man ställer sig avvaktande till kostomläggningar. Dagens 

kostrekommendationer måste rimligen grundas på våra nuvarande kunskaper om den lämpligaste 

sammansättningen.100 

Det verkar även som att MEK flertalet gånger refererar till de senaste amerikanska 

forskningsresultaten som ligger till grund för de för rekommendationer som gemensamt 

utarbetats vid de nordiska samarbeten och det är nu mer tydligt än tidigare att MEK:s 

rekommendationer grundar sig på internationella nätverk av kunskap och inte på ledamöternas 

egna forskningsresultat.101 

 

Rapporten i sin helhet skulle inte förändras markant, men motionskapitlet tycks ha fått sig ett 

rejält lyft. Utöver den kvantitativa aspekten verkar textens kvalitativa sida ha genomarbetas. 

Expertgrupper ger en mängd olika anledningar till varför motion är viktig för hälsan, inte bara 

fysiskt utan även psykiskt. Förutom att ge bättre kondition, prestationsförmåga och högre 

energiförbrukning ger motion avkoppling, är en god fritidssysselsättning och framför allt ökar 

den människokontakten. Genom motion skapades en naturlig kontaktform som ökade 

gemenskap och kamratanda i samhället. Även en medicinsk sida presenteras där motionen ger 

bättre motståndskraft och snabbare läkning vid sjukdom eller skada, tendensen till övervikt 

                                                 
99 ”Kost och Motion”, 1975, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), sid.6. 
100 ”Kost och Motion”, 1975, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), sid.7 – 8.  
101 ”Kost och Motion”, 1975, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), sid.8. 
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minskar och likaså ångest och depression. Detta leder till ett minskat behov av läkemedel och den 

mänskliga kroppen kan på ett naturligt sätt bibehålla sin hälsa. MEK menade att de främsta 

fördelarna med motion är enkla och vardagliga och fortsätter exemplifiera i termer av 

välbefinnande och bättre funktionsförmåga, men den förebyggande åtgärden är det mest centrala 

– Genom motion är det möjligt att höja livskvaliteten. De ställer sig dock frågandes om 

livslängden påverkas.102 I slutet av kapitlet avslutar expertgruppen med: ”Motion är till för alla, 

men särskilt viktigt för de svaga, ensamma eller handikappade.”.103 Det verkar också som att 

kapitlet om motion är det enda som har en egen sammanfattning i slutet, övriga kapitel saknar 

detta och ingår istället i summeringen i slutet av rapporten. Men i motionssammanfattningen 

förklarar expertgruppen att de vill bredda motionsbegreppet till att inte endast innefatta idrott 

utan även allt som har potentiell träningseffekt, även trädgårdsarbete.104 Motionsdelen ser vi 

härmed står i markant kontrast till den tidigare forskningsrapporten men i större grad till 1969 års 

ståndpunkt där den knappt nämndes. Begreppet motion tycks även ha breddats och blivit i stort 

sett alla former av rörelse, inklusive trädgårdsarbete som förefaller nästan komiskt i 

sammanhanget. Det verkar som att formuleringarna kring vad som bör förändras, just 

förändrades i någon mån. Motion var en viktig del i processen mot ett hälsosammare Sverige och 

MEK verkar ha tagit till sig av denna del i deras problematisering.  

 

I resterande kapitel som behandlade olika livsmedel, näringsämnen, berikningsmedel och övriga 

livsmedelstillsatser verkar MEK vidhålla vid de rekommendationer som gavs i den ursprungliga 

rapporten, men vissa mindre förändringar. Ett exempel är att äggkonsumtionen på ca fyra ägg per 

person och vecka numera anses vara lagom då det inte bör ha någon höjande effekt på blodets 

kolesterolhalt men framför allt är det billigt och högvärdigt protein. Tidigare hade MEK varit för 

en begränsning av äggkonsumtionen på grund av dess höga fetthalt men här tycktes ägg istället 

vara en bra form av proteinkälla som dessutom var billigt. 105 Ytterligare exempel på mindre 

förändringar är betydelsen av bröd- och spannmålsprodukter. MEK menade att konsumtionen av 

dessa produkter var bland de lägsta i Europa och att bröd borde ingå i varje måltid, dock gärna 

utan matfett. Det rekommenderas starkt från expertgruppens håll att konsumtionen av osötat 

bröd, mjöl, gryn och andra spannmålsprodukter bör ökas. Dock borde konsumtionen av sötat 

                                                 
102 ”Kost och Motion”, 1975, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), sid.10 – 12.  
103 ”Kost och Motion”, 1975, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), sid.27.  
104 ”Kost och Motion”, 1975, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), sid.43.  
105 ”Kost och Motion”, 1975, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), sid.36. 
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bröd, konditorivaror och kaffebröd bör minskas på grund av deras mycket höga socker- och 

fetthalt, något som resulterar i ett lågt innehåll av essentiella näringsämnen. 106  

 

Avslutande diskussion  
 

Syftet med denna uppsats var att undersöka konstruktionen av de kost- och 

motionsrekommendationer som MEK presenterade i 1971 års samt 1975 års forskningsrapport 

genom att följa expertgruppens fotspår. Dessa rekommendationer konstruerades i ett samspel 

mellan olika aktörer, deras intressen och problemformuleringar. Som undersökningar har visat 

kom MEK:s ursprungliga problematisering att ändras under årens lopp, men vi kan återkoppla till 

min övergripande frågeställning: Hur översattes den medicinska problemformuleringen till att bli 

en politisk? Vi börjar med MEK:s ursprungliga problemformulering.  

 

Kostens sammansättning och konsumtionsutvecklingarna under efterkrigstiden hade bidragit till 

ett ökat antal individer som insjuknade i sjukdomar associerade med en fett- och sockerrik kost, 

exempelvis diabetes mellitus, ateroskleros, karies och fetma. Som samlingsnamn för denna typ av 

sjukdomar valde jag att använda mig av Roger Qvarsells begrepp välfärdssjukdomar. Gällande för 

den ursprungliga problemformuleringen från år 1969 menade MEK att ett stort antal individer 

riskerade att insjukna i någon av välfärdssjukdomarna inom den närmaste framtiden, mer konkret 

rörde det sig om gruppen lågenergiförbrukare. Denna grupp ställdes inför problematiken 

övernäring – undernäring då de helt enkelt konsumerade en för näringsfattig kost.. Den 

medicinska lösningen för att lösa energiöverskottet var genom en förbättring av kostens 

näringsinnehåll snarare än att öka energibehovet; Kosten ställdes mot motionen. Ur den 

medicinska aspekten var detta ett problem främst för individerna, men genom att MEK påvisade 

den framtida ökade kostnaden för sjukvården kunde de även intressera en annan grupp av 

aktörer; politiska beslutsfattare. Med denna problemformulering blev det alltså möjligt att 

enrollera och även mobilisera dessa aktörer. I den bemärkelsen blev det medicinska problemet, 

således ett politiskt. Men problemformuleringen kom att förändras i MEK:s första rapport. 

 

I 1971 års rapport kvarstod visserligen paradoxen övernäring – undernäring samt att en stor 

grupp individer kunde påverkas av detta, men här blev motion en del av lösningen tillsammans 

med en förändrad livsmedelskonsumtion. Även om MEK fortfarande stod fast vid uttalandet om 

                                                 
106 ”Kost och Motion”, 1975, volym 1, FIIIc, Socialstyrelsen 1912-1981 (RA), sid.37 – 38.  
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att den ökade mekaniseringen av arbetsplatserna hade varit den största orsaken till en minskad 

fysisk aktivitet så blev individen även en del i problemet. Många föredrog Tv-tittandet framför 

motionsaktiviteter som huvudsakliga fritidssysselsättning. Här kan därmed se hur 

problemformuleringen förändrades och involverade såväl förändring i kost som fysisk aktivitet. 

Denna intressering verkar ha involverat fler aktörer än tidigare då fler samhällsgrupper 

omfattades av problemformuleringen. Nu kom även livsmedelsproducenter, restauranger och 

storhushåll att inkluderas i denna då även de hade ett ansvar gällande kostens sammansättning. 

Genom att intresseringen breddades kunde MEK:s problemformulering inkludera allt fler 

aktörer, men vi såg misslyckades de med sin översättning och utvidgning av aktör-nätverk i och 

med den kritik som rapporten utsattes för, även från ledamöterna i MEK. Detta medförde att 

MEK inte kunde säga sig representera alla de aktörer som var involverade i 

problemformuleringen och var därmed tvungna att omformulera problemet.  

 

I den tredje och sista versionen verkar det som att MEK kunde samla tillräckliga nätverksresurser 

för att lyckas med sin översättningsprocess genom att ännu en gång bredda. Denna gång blev det 

ett mer jämställt förhållande mellan kostens sammansättning och den fysiska aktivitetens 

inverkan på hälsan, men här verkade även nog motionsbegreppet att utökas. I jämförelse med 

1969 års problemformulering där motionen ställdes mot kosten blev den mer central för år 1975. 

Förutom att den gav medicinska fördelar såsom bättre motståndskraft och snabbare läkning vid 

sjukdom eller skada fick den också en social innebörd; motionen ökade människokontakten, 

gemenskapen och kamratandan i samhället, men framför allt att den förhöjde individens 

livskvalitet. Genom denna problemformulering verkade det som att MEK kunde nå ut till en 

bredare skara av aktörer än tidigare. Det är även intressant hur expertgruppen tog  krafttag i att 

försvara deras problemformulering från andra aktörers, vilket vi såg gällande den kritik som de 

framförde angående artiklarna om fasta i Vigör . Callon menar att aktörer som inbegrips i 

problematiseringen lockas hela tiden av andra aktörers problemformuleringar, varpå det är 

nödvändigt att försöka förhindra detta genom att kapa eller försvaga de länkar som aktörerna kan 

tänkas ha med andra.107 Här kan man således se att MEK begärde av Socialstyrelsen att korrigera 

artiklarnas innehåll som utmanade deras problemformulering och därmed riskerade att försvaga 

deras nätverk. Gieryns begrepp boundary-work kan man även se tydliga kopplingar till här.  

 

Gällande rapporten verkar livsmedelsproducenter fått en mer central del då MEK pekade på 

sjunkande konsumtion av spannmål men även potatis som en kategori för sig. 

                                                 
107 Callon, 1986, sid. 207 – 208  
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Välfärdssjukdomarna fick en tydligare framställning och kopplingen till förebyggande och 

förhållandevis billiga åtgärder lyftes fram.  

 

För att återkoppla till mitt syfte blev den medicinska problemformuleringen en politisk genom att 

MEK gjorde kopplingen mellan försämrad kost och hälsa genom välfärdssjukdomarna. En allt 

större grupp av  individer riskerade att insjukna i någon eller flera av dessa sjukdomar med 

följden för ökade kostnader för sjukvården men även minskad produktivitet. Här kan man också 

se att MEK följde tidigare hälsoupplysningar där man snarare försökte förebygga än bota 

sjukdomar, som Palmblad & Eriksson, men även Qvarsell redogjort för. Dock verkar det som att 

problemformuleringen spreds till flera områden, allt eftersom fler aktörer knöts an till 

intresseringen. Genom att MEK lade mer fokus på den minskade konsumtionen av näringsrik 

kost i form av bland spannmålsprodukter och potatis, som tidigare stod för huvuddelen av 

livsmedelskonsumtionen,  måste det ha funnits aktörer inom industrin som gagnades av deras 

kostrekommendationer. Förutom att MEK marknadsförde deras livsmedel kunde de likaså 

använda sig av begreppet välfärdssjukdomar för att främja konsumtionen av deras produkter. 

Därmed verkar begreppet ha fungerat som en ansamlingsplats för olika intressen, eller som 

Callon benämner, the obligatory passage point.108 Genom denna var det således möjligt för MEK att 

representera problemformulering och alla dess aktörer och därmed kunde 

översättningsprocessens sista fas, mobilisering, vara möjligt. Som figuren nedan visar på hade 

samtliga partner intresse i problemformuleringen som MEK drev fram. 

 

                                                 
108 Callon, 1986, sid. 206 – 211.  
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Det jag vill visa med figuren är undersökningens resultat och svar på min övergripande 

frågeställning. Genom att påvisa sambandet mellan konsumtionen av fett- och sockerrika 

livsmedel med uppkomsten av ett antal sjukdomar, som jag grupperade i begreppet 

välfärdssjukdomar, kunde MEK:s problemformulering involvera en bred skara med aktörer, eller 

som Callon uttrycker det, kunde aktörerna bli mobiliserade. Aktörerna var till en början åtskilda, 

men genom att de blev koncentrerade av problemformuleringen blev de även sociala.109 Till slut 

kunde en handfull ledamöter i MEK representera en mängd olika aktörers intressen genom den 

gemensamma nämnaren: problemformuleringen. Därmed kunde de politiska men även 

ekonomiska intresseområdena likställas med det medicinska. 

 

Men frågan kvarstår ändå, kan man tala om en lyckad översättningsprocess? 1971 års 

översättningsprocess kunde ha varit lyckad om det inte hade varit för den våg av kritik som MEK 

fick ta emot. Mitt svar på frågan är ja. 1975 års rapport låg som grund för andra 

upplysningskampanjer, men framför allt låg den till grund för den omtalade Brödkampanjen som 

inleddes år 1976, som ett som ett samarbete mellan Brödinstitutet, Socialstyrelsen och 

Konsumentverket.110 Av vad jag förstått av källmaterialet upplöstes MEK 1981 och ersattes av 

andra expertgruppen, men ingen större förändring av 1975 års rapports tycks ha skett under 

MEK:s kvarvarande tid. Deras problemformulering mobiliserade andra aktörer, till exempel 

Brödinstitutet, att sprida och tala för den. I den bemärkelsen kan man tala om en lyckad 

översättning då aktör-nätverk expanderade.  

 

Man kan då ställa sig frågan, hur lyckades MEK att sprida sin problemformulering och därmed 

skapa en konsensus bakom orsakerna till uppkomsten av välfärdssjukdomarna, något som 

verkade svåra att åstadkomma i Storbritannien och Australien som Bufton & Berridge och 

Covenet redogjorde för? Jag kan inte svara på det men om man spekulerar och leker med tanken, 

kan det vara så att aktörerna i MEK var mer drivande och kunde skapa större nätverksresurser 

för sprida deras problemformulering. Det kan också ha varit en fråga om att skapa en tillräcklig 

stabil problemformulering genom att få fler aktörer intresserade och i MEK gränsbevakade sin 

intressen,men man får även förhålla sig till hurvida källmaterialet avspeglar MEK:s faktiska 

framgång eller inte. 
                                                 

109 Callon, 1986, sid. 206 – 211. 
110 ”Björn Isaksson till Sveriges Bageriförbund”, 1977-08-31, volym 2, FIII hd, Socialstyrelsen 
1912-1981 (RA), pag.1. 
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Vi kan därmed gå vidare till att besvara min första delfråga om vilka aktörer som var drivande i 

översättningsprocessen. Enligt min tolkning av källmaterialet var MEK en drivande aktör, men 

jag skulle även vilja säga att Socialstyrelsen i form av HVUD, senare h-nämnden, var aktiva i att 

driva processen vidare. Vi kan även se att enskilda individer, såsom Wretlind, Tottie och Isaksson 

stack ut från övriga aktörer och det verkar som deras insats hade en betydande roll för processen. 

Om vi förhåller oss till det teoretiska ramverket så innebär även svaret på frågan att alla aktörer 

som blev mobiliserade var drivande i frågan då de själva talade för problematiseringen och spred 

den vidare. Sedan är detta min tolkning av källmaterialet, det kan mycket väl ha funnits andra 

aktörer som inte lyftes fram i materialet. Andra myndigheter eller organisationer som 

samarbetade med Socialstyrelsen kan ha bidragit med nödvändiga resurser för att göra 

översättningsprocessen möjlig. 

 

Gällande min andra delfråga om hur livsmedels identifierades som problem verkar det som att 

detta var beroende av MEK:s aktuella problemformulering. Gemensamt under alla tre variationer 

var att livsmedel innehållandes ett högt fett- och sockerinnehåll innebar att MEK avrådde 

konsumenter från konsumtion av dessa i större utsträckning då detta innebar att halten av 

essentiella näringsämnen såsom protein, mineralämnen och vattenlösliga vitaminer blev mindre, 

men detta kunde förändras över tid. Ett exempel på detta var hur MEK förhöll sig till 

äggkonsumtion. Till en början ansåg de att man borde vidhålla en måttlig konsumtion av ägg på 

grund av fettets påverkan på kolesterolhalten i blodet, men i den tredje typen av 

problemformuleringen rekommenderade MEK konsumtion av ägg då forskningen inte kunde 

stärka sambandet till en höjning av kolesterolhalten. Dessutom ansågs det som en bra och billig 

källa till protein, något som tidigare inte nämndes från MEK:s håll. Här ser vi även ett bra 

exempel hur forskningsrön påverkade problemformuleringen och inte bara halten fett och 

socker. Men generellt verkade MEK förespråka för en minskad konsumtion av sötat bröd, 

konditorivaror och kaffebröd men även läsk, vin och sprit som inte tillförde någon större halt av 

näringsämnen.  

 

Sist men inte minst vill jag återkoppla undersökningens resultat till den tidigare forskningen. Det 

medicinska tänkandet och vetenskapen som grundades i den sociala ingenjörskonsten på 1930-

talet som Palmblad & Eriksson presenterade levde kvar i MEK på 1970-talet och man kan även 

se drag av Höjers reformarbete i samtliga versioner av problemformuleringen. 

Hälsoupplysningen kunde göra nytta om resurser allokerades från statligt håll men här kan man 
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även se de drag av social styrning som bland annat Olsson tog upp. MEK tillsammans med 

Socialstyrelsen, men även andra aktörer,  verkade för att påverka människors konsumtion av 

livsmedel, till slut även deras sätt att leva. En intressant aspekt av styrningsproblematiken som 

vore intressant att jämföra är den som Therborn presenterar och Coveney. Therborn menar att 

styrning kan vara önskvärt ur en demokratisk synvinkel, samhället kan välja vilken väg det ska gå, 

medan Coveney problematiserar individens rättighet att exempelvis välja kost. Hur hade MEK 

eller Socialstyrelsen ställt sig inför denna problematik? Brödkampanjen blev just kritiserad för att 

vara allt för styrande och auktoritär i vad individer konsumerade och i vilka mängder, men 

samtidigt grundade den sig i det vetenskapliga underlag som ville skapa ett hälsosammare 

samhälle.  

 

Den fostrande hållningen från statens sida som bland annat Elsässer och Qvarsell presenterade 

har även varit återkommande i undersökningen. Det var tydligt att det fanns en tanke om att 

förebygga snarare än att bota sjukdomar genom att informera befolkning om nödvändig 

informationen, såsom hur en näringsriktig kost var sammansatt och graden av fysisk aktivitet för 

att bibehålla sin hälsa. Här kan man även se hur hälsoupplysningar den form som MEK 

presenterade kan påminna om det ömsesidiga förhållandet mellan normsystem och 

hälsoupplysningar har haft ur ett historiskt sammanhang som Palmblad & Eriksson redogjorde. 

Detta skapade ett skyldighettänkande och föreställningar om individens personliga ansvar för sin 

hälsa som en del av hälsoupplysningen med koppling till samhällsutvecklingen, något som vi 

kunde se på från MEK:s tidiga problemformulering. Den forskning som jag dock tycker är mest 

intressant i förhållande till resultaten är Coveney samt Bufton & Berridges som jag nämnde 

tidigare, där MEK:s framgång med översättningen står i kontrast till deras motsvarigheter i 

Australien och Storbritannien, vilket vore intressant för framtida uppsatser att behandla.  
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