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Nu är det dags att vi tillsammans tar strid 

 
Livsmedelsverket har på senare tid ökat sin press på kommuner och på 
kommunernas inköpare och kostchefer, att barnen ska äta kemiska margariner i 
stället för naturligt smör i skolorna. Allt fler kommuner runt om i Sverige har 
därför under 2013 börjat servera detta både på skolor, inom barnomsorgen och 
äldrevården, utan att själva ens läsa på innehållsdeklarationen och där kunna se 
vilken kemisk produkt men serverar. Jag har skrivit om margariner tidigare i 
mina nyhetsbrev, men det är några år sedan så det kanske är dags igen, då dessa 
helt onödiga produkter tar upp hela 80% av hyllorna i butiken där matfetter säljs. 
 
Visst är den första delen sann när livsmedelverket säger att: 
- Både omega-3 och omega-6 behövs i kroppen. Dessa fetter samspelar och det 
är därför viktigt att man får lagom mängd av båda. Forskning visar att risken 
för hjärt- och kärlsjukdom minskar om man byter ut smör och andra hårda 
fetter som innehåller mycket mättat fett, mot olja och mjuka fetter som 
innehåller omega-3 och omega-6. 
 
Visst behöver vi en balans mellan omega-3 och omega-6, men det är lite 
tveksamt om vi får detta av att äta margariner, då dessa är väldigt rika på omega-
6 eftersom att de flesta innehåller palmfett. De fleromättade fetterna som finns i 
just palmfett innehåller 9-11% omega-6 och under 1% omega-3. Hur 
Livsmedelverket kan anse att detta ger en balans mellan dessa fettsyror kan jag 
inte förstå. Hur de sedan kan säga att man minskar risken för hjärt- och 
kärlsjukdomar genom att byta ut smör mot margariner är ännu mer förvånande.  
Den forskning de använder är förmodligen uppgifter från 70-80- talet som ligger 
till grund för deras uttalade, eller också har uppgifterna kommit från 
margarinindustrin. All nutida opartisk forskning visar raka motsatsen. Smör har 
så korta mättade fettsyror att det är ofarligt för oss i normala mängder och det är 
främst de mättade fetterna som kommer ifrån produkter med långa mättade 
fettsyror vi bör se upp med enligt forskarna. Och palmfetter (vegetabiliskt fett), 
som finns i margariner, består av 50-55% mättat fett, med långa fettsyror.  
I en studie som gjorts nyligen deltog ca 500 hjärtsjuka män. Hälften lottades till 
att äta mycket fleromättat omega 6-fett, bland annat i form av margarin 
(liknande Becel), samt fick råd att undvika mättat fett (som smör). Den andra 
hälften lämnades ifred och fick fortsätta att äta smörprodukter som vanligt. 
När studien avbröts efter tre år hade fler avlidit i gruppen som fått det omega 6-
rika margarinet. Risken att dö under studien ökade hela 62%! De som slapp 
rådgivning om margarin levde alltså längre i genomsnitt. 
Det visar sig även att risken för död i hjärtsjukdom var högre i gruppen som fått 
margarin. (källa Dr Andreas Eenfeldt) 
För ett par år sedan gjordes en studie om detta här i Sverige som 
Livsmedelsverket säkert tagit del av, men som de fullständigt struntar i att bry 
sig om. 



  
Den publicerades bl.a. i Den Nationella forskningsportalen www.forskning.se 
 
http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pmimportocharkiv/pressmeddelan
denarkiv2010/smorgerlagreblodfetteranolivolja.5.5b2cb80012693c744e4800031
7.html 
 
Från rapporten: 
”Smör ger lägre blodfetter än olivolja. 
Höga blodfetter ökar i regel kolesterolvärdena i blodet vilket i sin tur ökar 
risken för åderförkalkning och hjärtinfarkt. Nu visar en ny studie vid 
Lunds universitet att smör ger en betydligt lägre blodfettshöjning efter en 
måltid jämfört med olivolja och en ny typ av raps- och linfröolja. 
Skillnaden var tydlig hos framförallt män, medan den hos kvinnor var mer 
marginell.” 
2010-02-08 Pressmeddelande från Lunds universitet 

 
Livsmedelverket säger även om smör: 
- En del säger att vetenskapen skulle ha svängt när det gäller synen på smör och 
mättat fett. Det är inte sant. Bland de experter världen över som forskar inom 
området finns en samsyn om att det inte är nyttigt att äta mycket smör och 
grädde, och att risken för hjärt- och kärlsjukdom minskar om man byter ut 
mättat fett mot fleromättat fett. Det vill säga - det är bra att välja mjukt 
margarin, fet fisk och lättmjölk i stället för smör, feta charkprodukter, fet mjölk 
och grädde. Det gäller både barn och vuxna. 
 
Det är ganska enkelt att förstå var denna forskning kommer, då 
margarinindustrin är mycket mäktig och har en upphöjd plats i ILSI som tar 
fram en del av de kostråd som kommer från EU.  
Eftersom Livsmedelverket främst är en kontrollenhet, som ska hålla koll på att 
inte de varor som kommer in i landet, eller produceras här, har för höga halter av 
besprutningskemikalier, bakterier och att produkten överensstämmer med det 
som står i innehållsförteckningen, så är det väl detta man ska ägna sig åt. 
Dessutom är man ganska bra på detta, men när det gäller tillsatser eller 
forskning om hur de produkter som producenterna blandar i tillverkas, är 
Livsmedelverket helt okunnig och använder ofta den forskning som EU 
godkänner. EU anlitar utomstående forskare för sina kostråd som jag skrivit om 
tidigare (se nyhetsbrev 1 år 2009 på min hemsida www.utbildningscenter.se om 
ILSI och hur EU och Livsmedelverket påverkas). I de flesta fall är det forskare 
som har starka kopplingar till industrin som fått i uppdrag att göra 
undersökningen. Självklart kommer inte en forskare som arbetar för 
margarinindustrin, med andra uppgifter än de som är till fördel för det företag 
som han/hon jobbar för. Det mest skrämmande är att Livsmedelverket sedan tar 
till sig detta och sprider dessa i flera fall helt felaktiga uppgifter. 
 
Men nu tillbaka till problemet med kemiska margariner i skolan och 
barnomsorgen som ökat under 2013. Våra barn bör undvika kemiska ämnen så 



långt det är möjligt, de har ett långt liv fram för sig och varje kemikalie som 
påverkar deras kropp, ökar risken för framtida sjukdomar och problem. 
 
Hur en kostchef eller dietist i en kommun kan välja att ge barnen margariner 
som innehåller en mängd kemikalier och processade ämnen i stället för naturliga 
produkter som smör eller Bregott tyder bara på en total okunskap och dessa 
personer borde nog se sig om efter ett annat arbete, för den plats de har idag 
passar de inte på. 
 
Låt oss se vad ett margarin innehåller.    

 
LÄTTA: 
Vatten (45%), vegetabiliskt fett (21%), rapsolja (18%), kärnmjölk (10%) 
modifierad stärkelse, salt (1,5%), mono- och diglycerider av vegetabiliska 
fettsyror, solroslecitin, kaliumsorbat, citronsyra, arom, A- och D-vitamin 
 
13 ingredienser! Och vilka ingredienser sen.  
I priset ingår 45% vatten (45%!), paketerat i färggrann förpackning tillsammans 
med alla de andra kemiska ingredienserna.  
 
Vatten är det ämne som finns mest av i Lätta. Det är helt onödigt att göra ett 
matfett där huvudingrediensen är vatten.  
 
Vegetabiliskt fett är en palmolja som kommer från Asien. Odlingen av 
palmerna orsakar stora skador på regnskogen. Alla som köper produkter som 
innehåller palmolja, bidrar till utrotningen av orangutanger och tigrar. 
Palmolja är ett mättat fett (50%) med långa fettsyror, ju längre fettsyror desto 
tveksammare för oss människor. Resten är nyttiga enkelomättade och 
fleromättade fetter som tyvärr förstörs vid kemisk påverkan när det kommit hit. 
Fettet transporteras till oss i båttankar och i de flesta fall omestras här hos oss 
med den farliga kemikalien natriummetylat bl.a. för att det inte ska härskna.  
Omestringen med natriummetylat flyttar om fettsyrornas placering. Fettsyrornas 
ursprungliga placering har en viktig betydelse för fettets kvalitet och 
egenskaper.  
Om dessa fetter omestras bildas nya typer av fetter på syntetisk väg, där 
placeringen av fettsyrorna är annorlunda. Därmed är de goda egenskaperna 
förlorade och det ekonomiska värdet är lägre.  
I Livsmedelverkets förordningar och andra bestämmelser finns inte detta ämne 
nämnt som godkänd att användas vid livsmedelsframställning – vilket inte heller 
är att vänta då det gäller denna ohyggligt reaktiva kemikalie. I andra 
sammanhang finns både tillsatser och processkemikalier nämnda och godkända. 
 
Rapsolja 18% är ingen fara, men för liten procenthalt i förhållande till andra 
fetter. 
 



Kärnmjölk är det som finns kvar när grädden tagits bort i mjölken. Kärnmjölk 
är något tjockare än vanlig mjölk och har en fetthalt under 1% 
 
Modifierad stärkelse är stärkelse där molekylerna förändrats med hjälp av de 
tveksamma processkemikalierna propylenoxid och fosforoxidklorid. 
Fosforoxidklorid används främst i bekämpningsmedel i jordbruket. Modifierad 
stärkelse har E-nummer E1404 - E1451 och kan påverka vårt onda kolesterol, 
orsaka förstorad blindtarm, lungskador och kalkavlagringar i njurarna. 
 
Salt inga problem i den mängd det rör sig om här. 
 
Mono- och diglycerider av fettsyror eller E471 som ämnet heter, kan öka 
risken för flera cancerformer, kan orsaka fosterskador och genetiska skador. 
 
Lecitin är det kanske mest tveksamma ämnet i ett margarin. Lecitin som inte är 
ekologisk tillverkas med hjälp av extrationsbensin (hexan) och aceton. I detta 
fall är det solroslecitin som används. Vid tillverkningen bildas PAH 
(Bensapyren) I varmpressade solrosoljor och solroslecitin finns extremt höga 
halter av detta cancerogena ämne.  
 
Kaliumsorbat är ett syntetiskt konserveringsmedel, som kan orsaka svåra 
allergiska reaktioner samt leverskador och bör inte ätas tillsammans med 
tillsatserna E249 - E252 då dessa tillsammans kan orsakar mutagena föreningar 
som kan ge ärftliga skador. 
 
Mjölksyra som finns i denna produkt, har inte bildats genom naturlig surning av 
mjölk utan tillverkas av melass eller stärkelse från majs eller potatis. Inga 
problem, men bör inte ges till barn under 6 månader då det kan störa 
matsmältningen. 
 
Naturlig arom: även när man tillverkar naturlig arom så används 
lösningsmedel. Om detta är en Diacityl kan ämnet ge lungskador vid inandning. 
 
A- och D-vitamin: här måste man ringa varje mejeri för sig för att få reda på 
vitaminerna är naturliga eller kemiska. 
 
Till detta tillkommer alla de processkemikalier, processhjälpmedel, 
lösningsmedel och andra ämnen som används bl.a. för att dra ut oljan ur 
palmfrukterna, tillverka lecitin, konserveringsmedel och alla de övriga tillsatser 
som produkten innehåller, bl.a. extrationsbensin (Hexan), Natronlut, Aceton vid 
fraktionering och i lecitinet, starka syror, 
blekmedel, Natriummetylat och några till.  
 

Låt oss titta på Becel och Becel Pro.Activ 
Här är det i stort sett samma ingredienser som i lätta, men man har satt till lite 
linfröolja för att kunna skryta med sin kolesterolsänkande effekt. I Pro.Activ har 



man även blandat i växtsteroler som företaget menar ska sänka vårt kolesterol. 
Tyvärr sänks förmodligen det goda lika mycket som det onda om det nu sänks 
över huvud taget och enligt fettspecialisten professor Göran Pettersson från 
Chalmers är produkterna mycket tveksamma. 
  

Smör: 
Pastöriserad grädde 
Mjölksyrakultur 
salt 1,2% 
(källa: www.arla.se) 
 
3 ingredienser! Enkelt.  
 

Låt oss ta strid 
Varför vill kommuner runt om i landet envisas med att välja hårt processade 
margariner istället för naturliga fetter? 
Margariner innehåller ju kemiska tillsatser som i flera fall kan ge upphov till 
överkänslighetsreaktioner och med tillverkningsprocesser som är hårt 
ifrågasatta. 
Om de nu ska envisas med det, varför inte tillgodose alla barns behov och 
erbjuda både ett naturligt och ett kemiskt alternativ. 
Dessa kemiska margariner och den fettsnåla kosten, gör att barnen riskerar att 
inte orka med hela skoldagen. Många föräldrar anser att det inte är 
näringsmässigt riktigt, men tjurskalliga kostchefer och dietister bryr sig inte om 
föräldrarnas önskemål, utan menar att de följer Livsmedelverkats 
rekommendationer. Hur kan de veta att detta stämmer utan att själva kolla 
produkterna? 
Jag vet att detta blev ett långt nyhetsbrev. Men då många föräldrar har hört av 
sig till mig och vill ha hjälp med att kunna påverka kommunerna, så tyckte jag 
att det var dags för detta brev. Om vi alla hjälper till och trycker på så måste det 
bli en förändring. 
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