
Nyhetsbrev 1   2014

Våra gömda sockerfällor
Ena veckan kan man läsa om att socker är enormt vanebildande och farligt i för 
stora mängder för oss människor och nästa vecka skriver samma tidning om att 
forskning visar att socker är helt ofarligt. 
Det finns flera mycket stora sockerbolag på vår jord, flera har också hittat 
positioner där man lätt kan påverka både EU, livsmedelverk och journalister. (se
nyhetsbrev 1  2009 Så fungerar Sverige) på www.utbildningscenter.se
Dessutom har de egna forskare som bara har till uppgift att hitta positiva 
uppgifter om socker i sin forskning och personer som sedan pumpar ut dessa 
uppgifter till tidningar, nyhetsredaktioner, radio och TV. Vissa journalister som 
inte kollar källan ordentligt, faller för frestelsen och publicerar i tron om att det 
är en stor nyhet. Vad är det för fel på de journalister som bara skriver utan att 
ens kolla upp var uppgifterna kommer ifrån? Det mest skrämmande var nog när 
EU beställde en utredning om kostråd för diabetiker för några år sedan och där 
både läkemedelsföretag som tillverkar mediciner för just diabetiker och en av 
världens mäktigaste sockerexperter (Jim Mann) som själv är professor på ett 
mycket stort sockerbolag, fanns med i gruppen. 

Idag är det utan tvivel bevisat att vi inte mår bra av för mycket socker. WHO 
(Världshälsoorganisationen) som har sitt huvudkontor i Genève, brukar ibland 
komma med rekommendationer om hur vi ska äta för att hålla oss friska. WHO 
gör inte som tidningarna, utan kollar sina källor noga och dessutom använder de 
ofta väldigt många olika forskningar för att få en grund för sina påståenden. 
De kom t.ex. för fyra år sedan ut med en rapport om att smör inte alls var farligt 
som man trott tidigare, utan att smör var helt ofarligt att använda i normala 
mängder. Här hade de sammanställt resultat från över 100 olika 
forskningsrapporter. I februari 2014 kom en rapport om socker, där de 
rekommenderade att vi människor skulle äta mindre socker. De har tidigare 
rekommenderat att en vuxen människa ska äta maximalt 19-20 kilo socker per 
år, men i deras senaste rapport drog de ner detta till hälften. Barn bör äta något 
mindre än vuxna. Dagens svenska barn äter eller dricker i genomsnitt 50-55 kg 
socker per år.

Förutom att socker på sikt skadar våra tänder, så har forskning visat att intag av 
socker får belöningscentrat i hjärnan att lysa upp. Det ser ut som resultatet av 
”droger som kokain”, vilket utan tvekan betyder att socker är 
beroendeframkallande. Dessutom vet man att socker göder cancerceller. Socker 
är även en av de bidragande anledningarna till fetma, diabetes och hjärtsjukdom.
Socker orsakar även en massa oxidativa skador. Vi åldras fortare och våra celler 
utsätts för påverkan som gör att de skadas fortare.

http://www.utbildningscenter.se/


Vi glömmer ofta det gömda sockret
Vissa varor innehåller extremt mycket socker, men de flesta tror att det är fram 
för allt godis och läsk man bör undvika om man vill dra ner på sockret. Men 
många kolhydrater omvandlas till sockerämnen i kroppen. Vetemjöl, vissa 
rotfrukter, Corn Flakes, riskakor, risifrutti, filmjölk med smak och vissa frukter 
som t.ex. banan och vindruvor är några av de produkter som innehåller mycket 
socker.
Vissa köper hellre choklad än en godispåse, i tro om att detta är nyttigare än 
godiset. Men vissa chokladmärken har socker på första plats i 
innehållsdeklarationen, vilket betyder att det är mer ett godis än en chokladkaka.
En 200 g chokladkaka, av en av våra mest kända märken där socker står först i 
listan, innehåller mellan 33 och 35 sockerbitar. En portion flingor (50 g) 
innehåller 5-6 sockerbitar.
Ofta hör man att ketchup innehåller mycket socker och det stämmer. Men hur 
mycket använder man? En matsked ketchup motsvarar 1 sockerbit, då finns det 
bättre ställen att dra ner på sockret än att utesluta ketchup om man gillar detta. 
Men tänk på att ketchup kan innehålla en del tillsatser så man bör försöka köpa 
ekologisk om det finns i affären.   

Försök att minska sockerintaget
Beroendet av sockret är nog det värsta problemet om man vill sluta eller minska,
om man försöker dra ner på sockret så skriker hjärnan och det är extremt svårt 
att motstå. Men klarar man tre veckor så avtar behovet och efter två månader har
kroppen vant sig och det konstiga är att socker börjar smaka otäckt. Man 
upptäcker att man blir piggare, förmodligen även för att man har börjat gå ner i 
vikt och för att blodsockret inte längre pendlat mellan toppar och dalar som 
bilden på en hjärtmaskin på sjukhuset.
Vi är också extrema vanemänniskor och har våra rutiner som gör att vi ofta äter 
samma frukost dag efter dag och har bestämt oss för vilken mat vi tycker om. 
Försök att variera kosten och om du gilla t.ex. nybakad fralla, så kanske det 
räcker om man äter det en eller två dagar i veckan, i stället för sju.

Läsk och glass riktiga värstingar
Om ett barn frågar om de får ta 17 sockerbitar från sockerpaketet och knapra på, 
skulle nog de flesta föräldrar säga ifrån. Men om samma barn dricker en halv 
liter läsk, så innehåller den mängden ofta 15-18 sockerbitar. En vanlig pinnglass 
är samma som 7 sockerbitar. En påse blandat lördagsgodis kan innehålla ända 
upp till 35-38 sockerbitar. En sockerbit väger 3 gram och om man är jättenoga 
med bara lördagsgodis och om hela påsen konsumeras 5,5 kilo socker om året 
bara genom lördagsgodiset. Får man sedan tillstånd att dricka en halv lite läsk i 
veckan är detta ytterligare 2,7 kilo socker. Då finns det inte så mycket kvar till 



mat om man ska följa WHO´s rekommendationer om var gränsen går när socker
kan bli farligt för oss. 
För några år sedan kunde man höra att men blev fet av fett och att man skulle äta
fettsnåla produkter. Många är än idag livrädda för fett och tror på dessa helt 
felaktiga råd. Det är exakt lika dumt som att man skulle bli grön av grönsaker 
eller söt av socker. Lågfettsprodukter innehåller ibland mer socker än det lite 
fetare alternativet. 
Man går upp i vikt av att äta större portioner än man förbränner och om maten 
innehåller socker eller omvandlas till socker i kroppen som t.ex. pasta och 
raffinerat vetemjöl. Sen spelar även den egna ämnesomsättningen och hur man 
har förmåga att bryta ner maten, en mycket viktig roll. 

-Den heta debatten om vårt förhållande till fett i maten – som framför allt gällt 
den fettrika LCHF-dieten – borde kanske handla om socker i stället, säger Ann 
Fernholm, vetenskapsjournalist som disputerat i molekylär bioteknik. Hon har 
skrivit boken ”Ett sötare blod”, om vår överdrivna konsumtion av socker och 
vilka konsekvenser det får för vår hälsa.
-De över 30 år gamla kostråden med mindre fett i maten var tänkta att göra oss 
smalare. I stället har det blivit precis tvärtom, menar Ann Fernholm, hon 
understryker att socker och andra kolhydrater påverkar våra blodfetter. 
De senaste stora vetenskapliga genomgångarna visar att det inte finns någon 
koppling mellan mättat fett och hjärtsjukdom. Däremot har sju av tio som 
kommer till vården med akut hjärtinfarkt problem med blodsockret. Av detta 
kan man nog dra slutsatsen att det inte finns någon vetenskaplig grund för de 
kostråd som vården ger i dag, säger Ann Fernholm.

Hur ska vi äta?
Ensidig kost är aldrig bra, då det kan vara en grund för att man får i sig för lite 
av vissa vitaminer och mineraler. De vitaminer, mineraler och antioxidanter vi 
kan få av kosten, måste komma från denna, medan de som vi inte klarar genom 
mat kan ätas som kosttillskott. Ät dock aldrig antioxidanter som tillskott, då 
dessa har visat sig inte gör någon som helt nytta mer än att plånboken blir 
tunnare. 
Försök att byta ut den mesta delen av potatisen på tallriken mot t.ex. broccoli, 
blomkål eller andra överjordiska grönsaker. Potatis i de flesta former omvandlas 
lätt till socker i kroppen. Om du vill äta en banan så ät bara ekologiska bananer, 
då dessa innehåller mer nyttiga ämnen som kroppen har nytta av. Vill du bara ha
en frukt så är både äpple och kiwi bättre, då de innehåller mindre socker än 
bananen. En enda banan är 8-10 sockerbitar. 
Drick mjölk eller vatten till måltiden i stället för lingondricka eller äpplejuice. 
2,5 dl av dessa två, innehåller 7-9 sockerbitar. Ofta kanske man dricker två glas 
och man är direkt uppe i 15 sockerbitar bara av drycken vid måltiden.



Undvik även vitt bröd, det är rena sockerfällan. Se till att brödet innehåller så 
mycket fullkorn som möjligt så att det är nytta med att äta brödet. Mörkt bröd 
betyder inte att det innehåller fullkorn, det kan vara färgat med bränt socker för 
att bli mörkare och för att lura oss konsumenter.

Utbildningscenter
Tommy Svensson


