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❙ ❙ Ironiskt nog ser man just nu i USA en ned-
gång i sockerkonsumtionen för år 2004 med
cirka 5 procent. I sin oro för sockrets häl-
sovådliga effekter har konsumenterna snap-
pat upp Atkins’ budskap om proteinrik, fett-
rik och kolhydratfattig kost – vilket egentli-
gen bara innebär att man hoppar ur askan i
elden. Den amerikanska sockerindustrin är
oerhört kraftfull och satsar nu på att bevara
sin unika välskyddade position [1]. Även
om den amerikanska sockerindustrin bara
utgör 1 procent av det amerikanska jordbru-
ket är sockerindustrin den största bidragsgi-
varen till politiska kampanjer och därmed
politiskt kraftfull.

För närvarande skjuter sockerindustrin i
USA in sig på de vetenskapliga argumenten
och menar att den grupp oberoende WHO-
experter som kommit fram till rekommen-
dationen högst 10 procent sockerkalorier
har utnyttjat totalt oacceptabla vetenskapli-
ga metoder för denna beräkning [2].
Sockerindustrin har stött sig på det ameri-
kanska Institute of Medicine och citerat
institutets uppgift att 25 procent socker i ma-
ten är acceptabelt. Institutets president, Harvey Fineberg, rap-
porterade dock omgående till den amerikanska hälsovårds-
ministern Tommy Thompson att institutets utlåtande hade
misstolkats.

Socker till barnen
Barnen är främsta målgrupp för reklamkampanjer för livs-
medelsprodukter med högt sockerinnehåll. Barn under sex års
ålder uppfattar i allmänhet annonser som skojig underhåll-
ning och kan inte diskriminera försäljningsargument från un-
derhållningsvärde [3]. Mat hör till de mest annonserade pro-
dukterna i amerikansk TV av uppenbara skäl: 12 procent av
all konsumtion i USA rör mat, den köps gång på gång, men
konsumenternas preferenser kan svänga om inte varumärket
upprätthålls. Televisionen har blivit det kraftfullaste mediet
för matannonsering; 75 procent av reklambudgeten i ameri-
kanska livsmedelsföretag läggs på TV-reklam, vilket innebär
att varje amerikanskt barn ser mellan 20 000 och 40 000 re-
klaminslag om mat varje år. Det livsmedelsföretagen oftast
annonserar för är produkter som innehåller mycket socker,
framför allt sockerflingor. I amerikansk TV förekommer
knappt annonser för frukt eller grönsaker. 

Sockerindustrin når även ut till skolorna [3, 4]. Över 90
procent av rektorerna rapporterar att det finns läskedrycks-
maskiner tillgängliga för eleverna, och 77 procent av skolor-
na har ett direkt kontrakt med en läskedryckstillverkare.
Eftersom skolorna notoriskt har dålig ekonomi innebär till-

skottet från läskedrycksförsäljningen ett
välkommet bidrag för att t ex köpa idrottsut-
rustning, måla om i gymnastiksalen eller
skaffa litteratur. Det finns numera reklamfö-
retag som direkt specialiserat sig på att arbe-
ta mot skolor till vilka de sänder böcker,
postrar, bokmärken, utbildningsmaterial
och annat som barnen eftertraktar. 

Att produktplacering har effekter är väl-
etablerat, och i livsmedelsbranschen är det
mest kända exemplet från år 1982 när den lil-
la figuren ET använde jordnötssmör av ett
visst märke. Inom en månad hade försälj-
ningen av det fabrikatet ökat med 65 procent. 

Barnklubbar sänder ut medlemskort och
födelsedagshälsningar och binder därmed
ungdomarna till sig, och i många fall finns
ett samarbete mellan livsmedelsindustri och
underhållning. Via Internet kan man få livs-
medelsindustrisponsrade spel, lekar, gåtor,
frågetecken, musik och festliga kort.

Att allt detta har effekt på barnens kon-
sumtion av mat och framför allt mat med högt
fett- och sockerinnehåll är väl dokumenterat i
litteraturen. Motkrafterna är svaga.

Sammanfattningsvis beskriver många amerikanska hälso-
experter situationen som starkt oroande. Att barn blir måltav-
la för reklamen är naturligt: Ungdomar har alltmer pengar att
spendera, och barnen övertalar sina föräldrar att köpa vad de
efterfrågar. Barn blir framtida vuxna konsumenter, och det
gäller alltså att tidigt bygga intresset för starka varumärken.
Det är uppenbart att situationen inte inger särskilt mycket hopp
för framtiden, om inte dramatiska motåtgärder vidtas. Men up-
penbarligen måste dessa komma koordinerat, från högsta
tänkbara politiska nivå, och vara väl underbyggda för att ha nå-
gon chans att motverka den fetmaepidemi som grasserar.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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Socker i maten – näringslära eller politik?
Amerikanska sockerindustrin satsar hårt, barnen blir måltavla

Socker lockar … och fetma-
epidemin härjar. Den ameri-
kanska politiskt kraftfulla
sockerindustrin satsar nu hårt
för att behålla sin position.
Barnen är främsta målgrupp
för reklamkampanjer för livs-
medelsprodukter med högt
sockerinnehåll. Dramatiska
motåtgärder behövs, men än
är motkrafterna svaga.
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