
 

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur – ISAK 

LiU Norrköping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marlené Norrman & Micaela Stendahl 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linköpings universitet, LiU Norrköping, 601 74  NORRKÖPING 

Det stora cancerlarmet 

En studie om riskrapportering i media 

Kandidatuppsats från programmet Kultur, samhälle, mediegestaltning 2008 



 

Linköpings universitet, LiU Norrköping, 601 74  NORRKÖPING 

 

 

Datum 

Date 

 

08.05.15 

Rapporttyp 
Report category 

 
       Licentiatavhandling  

       Examensarbete 

 AB-uppsats  
   x  C-uppsats     

       D-uppsats 

       Övrig rapport 
 

       ________________  

   Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur 

                          Kultur, samhälle, mediegestaltning 

Språk 
Language 

 
   x   Svenska/Swedish 

       Engelska/English 

 
 

      ________________ 

ISBN 

____________________________________________

_________ 

ISRN LIU-ISAK/KSM-G--08/03--SE 
_________________________________________________________________ 

ISSN 

_________________________________________________________________ 

 
 

Handledare 

Michael Godhe 

 
 

Sammanfattning 
Abstract 

 

Denna uppsats handlar om riskrapportering, där vi exemplifierat problematiken med den linjära spridningsmodellen utifrån akrylamidlarmet som 

uppstod under 2002. Det var en debatt som kom att handla om hur farligt akrylamid är för oss människor, till att utvecklas till att bli en enda stor 
debatt om vem som egentligen gjort fel i förmedlingen, då det sedan visade sig att det inte alls var säkert hurvida akrylamid orsakar cancer eller 

inte. I vår uppsats har vi använt oss av teoretiker som Stuart Allan, Anders Ekström och Dorothy Nelkin, för att styrka våra teorier om att den 

linjära spridningsmodellen många gånger är bristfällig.  
 

This essay is about the risks of reporting science through media. We have exemplified the problems with the alarm about acryl amide that came in 

2002 through the diffusionist model. From the beginning it was a debate about how dangerous acryl amide is to us humans, but later on it 
developed to be a debate about whoever did wrong in the intermediation, because later on it came out that acryl amide maybe didn’t cause  cancer 

at all and the scientists didn’t know how to prove if it did or didn’t.  In our essay we have based our theories about how the diffiusionist model 

often is inadequate, with theorists as Stuart Allan, Anders Ekström and Dorothy Nelkin.  
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1. Inledning 

 

Under 1800-talet började populärvetenskapen skilja sig från andra framställningsformer av 

vetenskap. Det startades egna tidningar och tidskrifter i populärvetenskaplig anda. I slutet av 

1800-talet omstrukturerades universiteten, från att tidigare endast ha riktat sig till ämbetsmän, 

till att nu utbilda det vanliga folket och därmed göra vetenskap tillgängligt för alla. Ett resultat 

av detta blev att vetenskapsförmedlingen blev en slags översättning för att allmänheten skulle 

kunna förstå den. Detta har kommit att utvecklats allt mer och numera är det ännu lättare för 

vetenskapen att nå sin publik, eftersom vi i dag lever i ett teknologiskt samhälle, som gör den 

mer lättillgänglig än någonsin. Det är alltså inte forskarna själva som förmedlar vetenskapen 

till folket, utan de använder medierna som verktyg för att nå ut till dem. Medierna måste 

rapportera om det som allmänheten är intresserad av och forskare behöver ett forum där de 

kan bli hörda. De är därför båda lika beroende varandra, men framförallt av sin publik.
1
 

 

I dag möts vi ständigt av löpsedlar med oroväckande rubriker om allt ifrån miljöhotet till 

vinterkräksjukan och hur vi ska undvika dem, detta är vad som kallas för riskrapportering. 

Många av oss har ifrågasatt om vi verkligen kan få cancer av allt ifrån chips till Light Cola, 

som medierna många gånger påstår. Vissa tar dessa riskrapporteringar på allvar då tidningarna 

ofta refererar till ny forskning, medan andra uppfattar dessa riskrapporteringar som rena 

överdrifter. Oavsett hur man tolkar dem så är det nog inte så många som verkligen tar sig tid 

att undersöka vad forskningen egentligen innebär, då det ofta verkar som att medierna inte 

tolkar forskningen korrekt. Somliga menar att medierna enbart är förmedlare av 

forskarresultat, och därför kan det innebära att de inte alltid förstår den forskning de ska 

rapportera om, vilket gör att deras rapportering många gånger är bristfällig. Forskarna själva 

menar att medierna lever i en ytlig värld, som drivs av besattheten att göra all information till 

underhållning, där stilen blir viktigare än själva innehållet. Därför kan den ofullständiga 

rapporteringen inte enbart handla om okunnighet, utan även om att medierna måste behandla 

all forskning som en intressant nyhet, och då måste storyn vara underhållande eller 

intresseväckande för att få uppmärksamhet från allmänheten.  

 

                                                 
1
 Ekström Anders, ”Vetenskapens allmänhet eller allmänhetens vetenskap? Synpunkter på 

vetenskapskommunikation som politik – och forskningsområde”, Den vildväxande högskolan: Studier av 

reformer, miljöer och kunskapsvägar, Nora: Nya Doxa, 2003, s. 83 
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En riskrapportering kan variera från dag till dag, från medium till medium, och beroende på 

vem journalisten är, kan det på så vis bli ganska förvirrande och svårt att begripa hur allvarlig 

risken egentligen är om risken med det påstådda hotet varierar eller ens existerar. Larmet om 

akrylamid är ett exempel på en sådan komplexitet och det är diskussionerna kring just detta 

ämne som uppsatsen kommer att utgå ifrån.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur riskrapporteringen om akrylamid har sett/ser 

ut, hos olika tidningsmedier. Anledningen till att denna uppsats kommer att ta upp akrylamid 

som ett exempel på riskrapportering, beror på att det varit en uppmärksammad och utdragen 

riskrapportering, som tog rum för en tid sedan och som dessutom är aktuell även idag. Därför 

är det också lättare att se effekterna, då det gått så pass lång tid att man kan undersöka hur 

detta utvecklat sig. Vi tycker att det här är ett tydligt exempel på när riskrapportering kan vara 

bristfällig och missvisande, då larmet om akrylamid har tenderat att svänga åt helt skilda håll.  

1.2 Frågeställningar 

 Hur rapporterar olika tidningsmedier om vetenskap? 

 Är medierna medvetna om eventuella risker med vetenskapsrapportering? 

 Uppstod det en debatt kring riskrapporteringen om akrylamid i media, eller var det en 

entydig larmjournalistik? 

1.3 Metod, material, avgränsningar 

Uppsatsen cirkulerar kring riskrapporteringen av akrylamid, under 2002-2007. Vi kommer att 

välja ut artiklar, genom LIU Norrköpings biblioteks elektroniska tjänst, presstext, som är 

skrivna under den tidsperioden, som vi anser är relevanta för rapporteringen av ämnet. 

Förutom de artiklar vi hittar på presstext, kommer vi även att söka på ordet akrylamid på 

respektive dags- och kvällstidningars egna hemsidor, för att se om vi hittar ytterligare artiklar 

som behandlar rapporteringen av ämnet. Dessa artiklar är ett urval som vi anser representerar 

debatten om akrylamid i sin helhet. Vi kommer att titta på dessa artiklar, för att undersöka om 

och i så fall hur riskrapporteringen av akrylamid har förändrats under denna period. Vi 

kommer att titta på vilka som uttalar sig och vem som säger vad, samt vad de grundar sina 

uttalanden på och hur mycket allmänheten egentligen får ta del av. Som grund till detta 

kommer vi att använda oss av texter som behandlar synen på hur vetenskapskommunikation 

går till. Vi kommer att använda en text av idéhistorikern Anders Ekström som behandlar 

kritiken av den linjära spridningsmodellen. Vi använder också boken Media, Risk and Science 
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av Stuart Allan som behandlar förhållandet mellan medier, vetenskap och allmänheten. Vi 

kommer även att använda oss av Dorothy Nelkins bok Selling Science: how the press covers 

science and technology. Viktigt att poängtera är att när vi använder oss av Nelkin, tar vi 

hänsyn till att boken är skriven av en amerikansk professor, som tar upp problematiken i 

USA, men vi anser inte att den problematiken skiljer sig i det stora hela från den problematik 

som råder mellan forskare, media och allmänheten i Sverige. Att forskare i Sverige dessutom 

tog hjälp av amerikanska forskare, i sina försök att bevisa att akrylamid orsakar cancer, visar 

på ett samarbete som gör att synen gentemot media kan överensstämma med varandras.  

1.4 Disposition 

I vår bakgrund kommer vi att redogöra om vad akrylamid är för något, dess historiska 

bakgrund, det vill säga var det upptäcktes, samt övergripande information om när 

akrylamidlarmet i mat uppstod. Därefter kommer vi i bakgrunden även att redogöra Dorothy 

Nelkins teser kring relationen mellan forskare, medier och allmänheten. Under rubriken 

Teoretiskt perspektiv kommer en skildring, samt kritik gentemot den linjära 

spridningsmodellen, där vi sammanför Ekström och Allans teorier om ämnet. Här finner man 

information om förmedlingen av vetenskapen genom historien, varför den många gånger är 

bristfällig. Det finns även en redogörelse för termen popularisering här. Efter det kommer 

presentationen av själva materialet, detta är de utvalda artiklarna där vi gör en egen kortare 

sammanfattning av varje enskild artikel med en kortare analys av respektive. Därefter 

kommer vi att göra en analys av artiklarna tillsammans med vår teori. Slutligen kommer en 

sammanfattande diskussion över vad vi kommit fram till och eventuella tankar kring det. 
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2. Bakgrund 

 

2.1 Vad är akrylamid? 

Innan 2002, trodde man att det kemiska ämnet akrylamid enbart fanns i samband med 

rensning av avlopp, i hudkrämer och annan kosmetika. Numera vet man att akrylamid även 

bildas genom att det uppstår en reaktion mellan aminosyran asparagin och socker under höga 

temperaturer. Detta fenomen är väldigt vanligt när man tillagar mat. Idag tror man att 

akrylamid uppstår när kolhydratrika livsmedel tillagas och värms kraftigt. Om maten inte 

överstigit 100 grader Celsius, så har man inte kunnat mäta några halter av akrylamid. 

Exempel på livsmedel som har höga halter av akrylamid är chips, stekt potatis, friterad 

potatis, småkakor och hårt bröd.
2
  

 

Man har länge vetat att människan genom tobaksrök och yrkesarbete, kan utsättas för 

akrylamid. När man 1997 skulle täta Hallandsåstunneln mot ett vattenläckage, använde man 

sig av Rhoca-Gil, som innehåller akrylamid. Många som jobbade med tunneln blev förgiftade, 

samt fick nervsymtom, såsom stickningar och nedsatt muskelkraft, som så småningom gick 

över. Genom de lokala vattendragen blev både nötkreatur och fiskar förgiftade. När man 

började undersöka orsakerna till detta, visade blodanalyser att många av dessa personer hade 

blivit utsatta för doser av akrylamid, vilket förklarades genom rökning och yrkesarbete.
3
  

 

Under 2002 gjorde man ytterligare studier, och kom fram till att akrylamid även kan bildas 

genom att man tillagar vissa födoämnen under stark upphettning.
4
 Livsmedelsverket ordnade 

en konferens i samband med upptäckten och presenterade därigenom nya forskningsrön, där 

man redovisade sina forskningsresultat som man gjort på råttor, som visade att det uppstod en 

ökad risk för tumörbildning, efter att de ätit mat som innehållit akrylamid. Samtidigt utfärdade 

man restriktioner gällande livsmedel som innehåller akrylamid, till exempel chips. Sverige är 

storkonsumenter av potatis, och på grund av det blev nyheten mycket uppmärksammad i 

press, både nationellt och internationellt. Under hösten kom det nya resultat från forskningen 

som inte kunde bevisa att det fanns en risk för människor att utveckla cancer, vilket både 

allmänheten och medierna blev förvånad över. Somliga menade att livsmedelverket varit 

alldeles för snabba med att utfärda restriktioner, medan andra tyckte att det var bra att de 

                                                 
2
 http://www.forskning.se/servlet/GetDoc?meta_id=2031#1 2007-11-01 

3
 Ibid 

4
 Ibid 

http://www.forskning.se/servlet/GetDoc?meta_id=2031#1
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informerade om de risker de hade sett genom forskningen. Genom detta, kom 

akrylamiddebatten ännu en gång upp i media, även om det nu istället var en annan vinkel än 

innan, nämligen vems fel det var att denna felaktiga information kommit ut.
5
    

 

Man har fortfarande inte kunnat bevisa att akrylamid ökar risken för cancer hos människan. 

WHO (World Health Organisation) klassar det idag som ett sannolikt cancerframkallande 

ämne hos människor. Det finns idag inga gränsvärden för akrylamid i mat, däremot i 

dricksvatten, där det får finnas 0,1 mikrogram akrylamid, per liter vatten från och med 

december 2003.
6
   

2.2 Relationen mellan forskare, medier och allmänheten 

Dorothy Nelkins är professor vid New York University. I hennes bok Selling Science: how the 

press covers science and technology, förklarar hon komplexiteten i relationen mellan forskare 

och journalister och hur det påverkar utbudet av vetenskap i olika medier. Hon menar bland 

annat att världens forskare har en önskan om att deras forskning ska tas upp i media, men på 

samma gång är de bekymrade över på vilket sätt forskningen kommer att rapporteras. Detta 

har resulterat i att forskare och institutioner inte bara främjar sin forskning genom public 

relations (PR), utan även genom att kontrollera journalisternas tillgång till information om 

forskningen.
7
  

 

Att hitta ett medium som kan förmedla forskningens nyheter på rätt sätt är svårt, istället blir 

ofta forskarna besvikna på journalisternas rapporteringar. Ett exempel på det är då en forskare 

från det amerikanska universitet UCLA, skrev i Dow Chemical att”Pressen verkar många 

gånger ha syftet att visa hur modern teknik, kemiska industri och kärnkraftverk förgiftar 

Amerika”.
8
 En talesman från den kemiska industrin replikerade på uttalandet: ”Om det finns 

någon slags förgiftning i Amerika så är det inte den kemiska industrins fel, utan då är 

brottslingen media, som många gånger begraver oss i verbalt gift.”
9
 Media skapar alltså 

kriser, som inte ens existerar, genom sitt skrivande.
10

 

 

                                                 
5
 http://www.forskning.se/servlet/GetDoc?meta_id=2031#1 2007-11-01 

6
 Ibid 

7
 Nelkin Dorothy, Selling Science, how the press covers science and technology, W.H Freeman and Company, 

1995, s. 144ff 
8
 Ibid, s. 145 

9
 Ibid  

10
 Ibid, s. 148 

http://www.forskning.se/servlet/GetDoc?meta_id=2031#1
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Forskare klagar ofta på hur media felciterar dem eller missförstår dem, men när man frågar 

rakt på sak om hur det ligger till, kommer det snart fram att det ofta inte är det som är det 

stora problemet, utan snarare att de utelämnar viktig fakta. Det leder till att man lätt 

missförstår och inte uppfattar informationen på rätt sätt, det på grund av att media ofta är mer 

intresserad av själva ”storyn” än all fakta runtomkring den. Oavsett vad orsakerna till dessa 

överdrivna rapporter om forskningen är, så oroar det forskare och statliga tjänstemän, med 

tanke på den skada media kan göra genom deras sätt att rapportera om forskning och 

teknologiska händelser.
11

 

 

Den tveksamheten som forskarna känner inför pressen, har allt mer sällan sitt ursprung från 

deras yrkesmässiga erfarenhet, utan kommer istället från vissa växande sociala och 

ekonomiska påtryckningar. Enligt forskningsvärldens traditioner har det alltid varit viktigt att 

vara öppen gentemot allmänheten. Men sekretess har också varit en viktig del, då forskarna 

trots allt ofta är inblandade i prioriterade debatter – att dela med sig av data anses både vara 

en moralisk plikt, samt vara till deras fördel för forskningen i sig.
12

  

2.3 Avslöjanden om tjänstefel har skapat bristande förtroende för vetenskapen 

Allmänhetens uppfattning om vetenskapen har på senare år dock förändrats, detta på grund av 

de avslöjanden som kommit fram om vissa forskares olika tjänstefel, tillexempel så har data 

förfalskats, vilket gett konsekvenser i form av att man har tappat förtroende för vetenskapen 

gällande sjukdomar och vård av patienter. Forskare menar att dessa tjänstefel är högst 

ovanliga, men ändå skapar varje nytt avslöjande ytterligare förtroendebrister, gällande public 

relations för forskarvärlden. Eftersom forskare anser att public relations om information inom 

forskarvärlden är nödvändigt och något att sträva efter, är de även medvetna om att det 

förlänger deras ansvarskyldighet utanför själva forskningssamhället. Så fort 

forskningsinformation blir offentligt för samhället, blir även informationen, som kommer att 

granskas och justeras av det externa samhället det. På så vis blir informationen ömtålig och 

forskarnas trovärdighet ifrågasätts, på grund av det har forskarna nu blivit allt mer måna om 

att ha mer kontroll över den publika dialogen än tidigare, så att de kan påverka synen på 

vetenskapen som tas upp i media.
13

 

 

                                                 
11

 Nelkin s. 148 
12

 Ibid 
13

 Ibid, s. 150ff 
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Forskningsvärlden har en välartikulerad uppsättning av yrkesmässiga regler, som styr 

relationerna bland forskarna, men i motsats till läkare och legitimerade yrkesmän med etik 

och normer av tillitsfullhet, så delar de få modeller om hur man ska få en bra relation till 

allmänheten. Forskare är dessutom för dåligt utrustade för att kunna hantera det externa 

trycket från media.
14

  

 

Forskarna har genom sina egna branschtidningar fått riktlinjer om hur de ska bemöta 

journalister, för att avhålla sig från missförstånd och liknande. Dessa riktlinjer är till stor hjälp 

för forskarna, och de får bland annat rådet att vara uppmärksamma på journalisternas avsikter. 

De ska vara medvetna om att alltid vara extremt försiktiga med vad de säger till journalister 

om sin egen forskning, speciellt om det inte finns någon tidigare studie om den. Därför är det 

viktigt att forskare som ska samarbeta med media, talar med en expert på public relations för 

att få råd om hur de ska uppträda under mötet med pressen.
15

  

2.4 Forskare ogillar att behöva ta kontakt med medierna och försöker 

kontrollera dem 

Enligt Nelkin, är forskare i allmänhet inte speciellt förtjusta i att tala med media, och försöker 

därför att kontrollera sina kollegor från att gå ut till media och tala om ny forskning. De 

forskare som väljer att göra det är ofta så kallade outsiders och utstötta från 

forskningsvärlden, där de ses som de som förpestar och bryter mot forskningsvärldens regler, 

gammal etik och standarden för hur forskare ska uppföra sig. De forskare som har modet att 

bryta mot dessa regler är oftast de med akademisk bakgrund och som redan har en erkänd 

status.  

 

Forskarna har också försökt att påtvinga restriktioner över medias tillgång till information av 

känslig forskning. Vid Asilomar Conferance Center i USA 1975, diskuterades risken med 

DNA-forskningen, men forskningsbiologerna valde dock till en början att exkludera 

reportrarna från mötet. Mot slutet valde de att tillåta 16 reportrar vid mötet, men då fick bara 

vissa godkända ämnen diskuteras. Detta för att forskarna eftersträvade en reducerad 

diskussion kring risker, politiska frågor angående finansieringen inom forskningen och sociala 

frågor kring komplikationer med genteknik. De ville även undvika filosofiska frågor kring att 

                                                 
14

 Nelkin. s. 155ff 
15

 Ibid 
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skapa nytt liv med hjälp av DNA-tekniken. Forskarna valde att införa ett tillfälligt 

beslagtagande för alla historier tills att konferensen var över.
16

 

 

Då forskarna ständigt försöker kontrollera mediernas möjlighet att utnyttja forskarnas 

information, genom public relations och kommunikationskontroll, visar det på deras 

oupphörliga tveksamhet gentemot media. Dagens forskare ser en kontrollerad press som ett 

sändebud med den obligatoriska informationen om ny forskning ut till allmänheten. Att sälja 

sin forskning med hjälp av medierna kan gynna forskningen och forskarna i form av 

sponsringspengar och stöd för sin forskning där det behövs. Detta innebär att forskarna har 

överstridit sitt tidigare ställningstagande om att inte informera allmänheten i praktiskt taget 

inget alls, till att ta hjälp av den istället, för att gynna sig själva och deras forskning. Detta kan 

naturligtvis oroa forskarna, när samarbetet kommer och påverkas genom medierna och deras 

förvrängningar av information, felaktigheter och sensationsmakeri. Därför förblir relationen 

mellan medierna och forskarna ömtålig och ansträngd. Frågan är inte länge om forskningen 

kommer att rapporteras i medierna, utan på vilket sätt det kommer att rapporteras. Trots denna 

spänning mellan de olika världarna är de fortfarande ytterst beroende av varandras existens.
17

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Teoretiskt perspektiv 

 

                                                 
16

 Nelkin, s. 153 
17

 Ibid, s. 157ff 
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3.1 Den linjära spridningsmodellen 

Idéhistorikern Anders Ekström har skrivit om vetenskapskommunikation och kritiken av den 

linjära spridningsmodellen i bland annat Den vildväxande högskolan: Studier av reformer, 

miljöer och kunskapsvägar.  Han menar att det finns en tydlig gräns mellan hur 

produktionsprocessen av kunskap och hur vetenskap kommuniceras, i den linjära 

spridningsmodellen. Något som därför ligger underförstått i denna modell, är att den 

vetenskapliga forskningen skiljer sig markant från andra sociala sammanhang. Den ideala 

bilden när man tänker på vetenskap, är det slutna laboratoriet, där ingen annan förutom 

behöriga befinner sig. Vetenskapen i sin tur når ut till folket antingen under dess process, eller 

då det slutgiltiga resultatet ska presenteras. Dialogen mellan forskare och dialogen till 

vetenskapens budbärare, fungerar ungefär på samma sätt. Forskare diskuterar med politiker 

och anslagsgivare om vad som ska prioriteras, och det som sedan forskas kring, presenteras så 

småningom för dess avsändare, som kan vara alltifrån användare inom industrin till 

bildningsmaterial som ska visas för allmänheten, och det är det som kallas den linjära 

spridningsmodellen.
18

  

3.2 Förmedling av vetenskap genom historien 

Historiskt sett har vetenskapen förmedlat sin forskning genom ett andra led. Det började 

under 1800-talet, då populärvetenskapen började skilja sig från andra framställningsformer av 

vetenskap. Det kom att utvecklas i form av egna tidningar och tidskrifter. Under den tiden 

kom populärvetenskapen att bli en viktig del för den allmänna folkbildningen. I slutet av 

1800-talet omstrukturerades universiteten i Sverige och därmed började 

forskningsuniversiteten ta form. Innan hade universiteten enbart riktat sig till ämbetsmän, för 

att utbilda dem inom statliga och kyrkliga ändamål. När man gjort dessa förändringar, så kom 

vetenskap att få en högre ställning. Nu skulle man, med motiveringen att folket hade ett behov 

att utbildas, göra vetenskap tillgängligt för alla. Man menade att vetenskapen mer och mer 

kom att specialiseras, vilket gjorde att det var nödvändigt att popularisera. I den meningen 

kom vetenskapsförmedling att bli en form av översättning, så att allmänheten skulle förstå det 

de fick ta del av.
19
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reformer, miljöer och kunskapsvägar, s. 82  
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En klassisk fråga som kom att formas i takt med populariseringen av vetenskap, var hur media 

på ett förståeligt och underhållande sätt, kunde nå fram med forskares budskap till 

allmänheten, utan att de samtidigt förlorar sitt vetenskapliga värde. Ekström hävdar på grund 

av den problematiken, att denna spridningsmodell är enkelriktad. Den bygger på en 

kommunikationsmodell, där det finns ett tydligt mönster mellan aktiva kunskapsproducenter 

och passiva kunskapskonsumenter. Publiken har inget att säga till om, utan tar emot 

informationen, utan att kunna påverka. Trots den problematik som Ekström menar är väldigt 

synlig, samt att den ifrågasatts både teoretiskt och empiriskt i olika sammanhang genom 

decennier, så har denna modell fortfarande en dominerande roll i diskussioner som handlar 

om vetenskapsförmedling.
20

  

3.3 Den linjära spridningsmodellen är bristfällig 

Ekström har tre grundläggande invändningar till varför han anser att den linjära 

spridningsmodellen är bristfällig. De två första invändningarna är av historisk och empirisk 

bakgrund, och den sistnämnda är av teoretisk. Ser man på de samtidshistoriska förändringarna 

som skett, så kan man numera se att förmedlingen av vetenskap äger rum inom många fler 

områden än tidigare, som också ofta kan skilja sig väldigt mycket mellan varandra. Det finns 

det traditionella utbudet, så som föreläsningar, vetenskapsmuseer, men sedan har även nya 

organisationer och evenemang tillkommit under de senaste årtiondena, som i sin tur försökt 

att förändra relationen mellan allmänhet och vetenskap.
21

  

 

En rörelse som tydligast visar denna utveckling som skett, kallas The public understanding of 

science. Deras mål att öka den vetenskapliga kunskapen bland allmänheten, kopplades till en 

önskan om att vilja bredda stödet av ett ständigt ökande krav att finna resurser för att kunna 

utföra forskning. Somliga kritiker menar däremot att det snarare handlar om en ekonomisk 

strategi, än något annat. Rörelsen kom hur som helst att belysa vad vissa grupper såg som 

behov av att utbilda samhället om. Grundtanken var att få människor att intressera sig för 

vetenskapliga och tekniska frågor genom deras eget medborgarskap. Det gjorde de genom att 

skapa offentliga arenor för diskussioner av kontroversiell forskning och den teknologiska 

utvecklingens konsekvenser, som kan uppstå på längre sikt. De ville helt enkelt påvisa att 

vetenskap och forskning kan påverka oss mer än vi tror. Letar man efter samband från äldre 

försök som syftar till att öka allmänhetens förståelse för vetenskap och nyare, där man 
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försöker öka allmänhetens delaktighet i vetenskapliga frågeställningar, så finns det inga 

självklara. Somliga motiveras av ambition av att diskutera vetenskapsfrågor i nya 

sammanhang och en önskan om att kunna förändra allmänhetens attityder gentemot teknik 

och naturvetenskap. Andra attityder väljer att rikta in sig till ungdomar i ett försök att öka 

deras intresse för vetenskap. Många anser att en negativ attityd gentemot vetenskap, sprider ut 

sig allt mer och mer i samhället och att det är viktigt att man ökar engagemanget i både 

tekniska och vetenskapliga frågor, då det är nödvändigt ur en demokratisk och tillväxtpolitisk 

aspekt. Oavsett vad man anser om dessa gruppers ändamål, underliggande som synliga, så 

menar Ekström att man knappast kan sammanfatta alltsammans till ett enda ändamål, att 

översätta och sprida vetenskapliga resultat.
22

 

 

Forskarrollen har även den kommit att förändras och har utvecklats till att vara mer flexibel. 

Samtidigt som nya grupper skapas, där man är mer specialiserad i sin forskning och dess 

ändamål, till exempel inom medicin och sjukvård, har man även gett mer plats åt 

representanter för allmänheten. Det kan vara diverse patientpaneler eller 

anhörigorganisationer, som fått ett visst inflytande i en beslutningsprocess inom ett 

medicinskt område. Den utvecklingen kan på många sätt ses som att forskning numera har ett 

större socialt ansvar för de konsekvenser som uppkommer i och med den vetenskapliga 

forskningen. Dessutom ställer man numera även större krav på forskningens målsättning och 

relevans, samt att det finns nya konkurrenssystem och att det har blivit en ökad andel bidrag 

till forskning som kommer ifrån utomstående. På grund av dessa förändringar har vetenskapen 

ändrat sitt sätt att marknadsföra sitt arbete för sin publik. Ekström menar därför att forskare 

inte enbart går ut med sin tredje uppgift (att förmedla sin forskning), i ett led av 

samhällsuppdrag, utan även för att marknadsföra sin person och verksamhet. Han menar att 

det pågår en kamp om hur man ska förmedla den tredje uppgiften, då det finns två ideal, det 

om ”folkbildaren”, samt idealet om ”entreprenören”. Ekström hävdar att det är den som 

vinner och att det är ett bra exempel på en ny finansiell rationalitet som införskaffar nya 

beskrivningar av vilken roll som vetenskapen har i samhället. Att det helt klart är en ny 

beskrivning av vetenskapens roll, märks tydligt, då den tredje uppgiften aldrig tidigare setts 

som en marknadsrelation inom det styrande idealet som menar att det är universitetets uppgift 

att bilda folket.
23
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På grund av detta kan man enligt Ekström, redan där se hur den linjära spridningsmodellen är 

missvisande i det moderna samhället. Det har skett radikala förändringar, i form av att 

forskare skiftar mellan olika roller, vetenskapsförmedling är något som bland annat 

informatörer och marknadsförare också sysslar med, samt att motstridiga intressen samtidigt 

försöker öka allmänhetens inflytande över vetenskapsproduktion, men även förändra attityden 

gentemot vetenskap och teknik. Allt detta är inget som den traditionella spridningsmodellen 

innefattar och därför kan den egentligen inte upprätthållas.
24

 

 

Numera är det vanligt att man beskriver de senaste årtiondenas universitetspolitik som en 

drastisk förändring mellan vetenskap och samhälle. Redan nu har den utvecklingen kommit 

att beröra en rad aspekter, till exempel att man har större krav på vilka ekonomiska fördelar 

forskningen kan ha, att rollerna har blivit mer rörliga och professionella, att det finns uttalade 

politiska krav på att vetenskapssamhället lättare ska kunna anpassa sig, och att det finns ett 

ideal om ett vetenskapligt medborgarsamhälle. Innan var alltså vetenskapen uteslutande 

begränsat inom universitetets väggar, helt styrt av inomvetenskapliga kriterier. Därför var 

gränsen mellan vetenskapsproduktion och kommunikationen av vetenskap som ska nå ut till 

samhället, praktiskt taget omöjlig att sudda ut. Bilden av själva systemskiftet är självklart 

effektiv, menar Ekström, men han ifrågasätter ändå om det verkligen skett någon förändring 

till det bättre. Han menar även att det inte ligger någon säkerhet i att 

vetenskapskommunikationen har blivit mer öppen och tillgänglig gentemot sin publik 

överhuvudtaget, än vad den varit under tidigare skeenden i historien. Han menar att samhället 

egentligen inte ens förändrats särskilt mycket från 1700-talet och fram till idag. Man såg 

redan under den tiden vikten av att till exempel, bilda allmänheten, att det är nödvändigt att 

intressera nya generationer för naturvetenskap och teknik, behovet av att försöka motverka 

negativa attityder gentemot vetenskap och att skapa ett större stöd för att vetenskap ska 

expandera. Han menar att beskriva den vetenskapliga entreprenören som ett nytt fenomen, är 

alltså felaktigt om man tittar tillbaka i historien. Därför menar Ekström, att den linjära 

spridningsmodellen inte fungerar även i ett historiskt perspektiv. Argument om att 

vetenskapen öppnades upp mot allmänheten i slutet av 1900-talet, stämmer helt enkelt inte om 

man ser bakåt i historien.
25
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Mycket av kritiken som finns gentemot den linjära spridningsmodellen, har framförallt 

uppkommit i vetenskapshistoriska undersökningar, men det finns även studier som inriktat sig 

på att undersöka förhållandet mellan olika aktörer, samt relationer i den vetenskapliga 

kunskapsprocessen. Bruno Latour är en fransk vetenskapssociolog, som framförallt 

förknippats med dessa studier, som han gjort i antropologisk anda. Latour med flera, uppvisar 

grundläggande tendenser i deras aktör/nätverksteorier, som man utfört under 1880-1990-talet, 

vilka kan sammanfattas med ordet samproduktion. Det de tittade på, var hur kraftspelet 

mellan interna och externa faktorer uppstått, alltså hur relationen mellan forskning och 

samhället uppkommit, samt på vilket sett de fungerat. Deras resultat kom att visa att 

gränsdragningarna framstod som både historiska och politiska, och därför riktades intresset 

mot undersökningar av denna samproduktion mellan vetenskap, teknik och samhälle. Ekström 

menar att detta samproduktionsbegrepp, skulle kunna vara ett möjligt alternativ som 

utgångspunkt till den linjära spridningsmodellen. Han menar dock inte att man ska ersätta en 

teori med en annan, vilket inte ens är möjligt, utan snarare för att komma förbi de 

begränsningar som finns med att enbart implicera den linjära spridningsmodellen som enda 

tänkbara teori. Det skulle till exempel kunna innebära att man inte enbart ser medierna som 

passiva förmedlare mellan vetenskapssamhället och dess publik. Man skulle då kunna 

undersöka hur förhållandet mellan vetenskap, medier och publik organiserar varandra i ett 

gemensamt spel, där man byter information mellan varandra ömsesidigt, istället för att det 

enbart finns en envägskommunikation.
26

  

 

Kommunikationen mellan olika publiker har länge varit en samordnad och viktig del för de 

som praktiserar vetenskap, men det är inte förrän under 1900-talet som denna förmedling kan 

urskiljas från produktionen av vetenskaplig kunskap i sig. Därför tror Ekström att man istället 

för den traditionella beskrivningen till varför vetenskap kom att specialiseras under 1900-talet 

och det nya behovet av popularisering och vetenskapsförmedling som uppstod i takt med det, 

istället ska se närmare på den föreställningen om klyftan mellan vetenskap och publik, samt 

synen på en okunnig och passiv publik, och att den förmedlingen driver fram en utveckling 

till en specialisering.
27

  

                                                 
26

 Ibid s. 89ff 
27

 Ekström. s. 98ff 



 

 

14 

3.4 Termen popularisering, modellens svaghet 

Sammanfattningsvis, skriver Ekström att den linjära spridningsmodellens svaghet ligger i 

termen ”popularisering”, och att det beror på att den skapar en alldeles för klar gräns mellan 

kunskapsproduktion och konsumtionen av den. Det blir en spricka mellan översättningen av 

vetenskapens resultat och de villkor som finns inom vetenskapen i sig.
28

 Stuart Allen skriver i 

sin bok Media Risk and Science om liknande åsikter som Ekström angående medierna sätt att 

hantera den vetenskapliga fakta de kommer över och han har hårddragit det hela genom att 

han påstår att  det som når ut till allmänheten, kan se ut på tre olika sätt, då det finns tre olika 

sorters medier som rapporterar om vetenskap; den första är den mer inriktade mediet, som 

specialiserar sig på vetenskap och som skrivs av vetenskapsmän för vetenskapsmän, den 

andra är den press som skrivs av vetenskapsjournalister som jobbar för huvudriktiga 

nyhetsorganisationer. Dessa kallar oftast in sina vetenskapsjournalister när det behövs så att 

de med sin expertis kan stödja deras story. Den tredje nyhetsrapportören av vetenskapsnyheter 

är korrespondenter, som inte är speciellt inriktade på just vetenskap, så själva storyn kan på så 

vis få ett helt annat fokus än de två andra tidigare nämnda rapportörerna, till och med 

överdriven i en vetenskapsjournalist eller vetenskapsmans ögon. Media är idag den största 

informationskällan om vetenskap, för dem som lämnat skolsystemet.
29

 Ekström skriver även 

om detta fenomen och menar att olika medier prioriterar olika saker, samt deras resurser och 

dess vetenskapliga åsikter.
30

 Idag är medierna den största informationskällan om vetenskap til 

allmänheten efter att de lämnat skolsystemet, vilket innebär att medierna är de som ger 

allmänheten den negativa bilden av vetenskapen.
31

 

 

Ekström anser att ordet spridning i sig, inte heller är ett lyckat ordval, eftersom det tyder på en 

passiv mottagare och gör att man begränsar kommunikationen till en rangordnad och 

enkelriktad dimension. Att säga att man förmedlar vetenskap, är heller inte lyckat, menar han, 

då det tyder på att det är passiva kommunikatörer, som endast för vidare den information som 

de får, de blir representanter av informationen. Ekström påstår även att vetenskapens 

angreppssätt, både de yttre och inre, inte är så enkelriktade och klara, som spridningsmodellen 

förespråkar, samt att den dessutom skiljer sig genom olika historiska händelser. 

Spridningsmodellen påstår att allmänhetens intresse för vetenskap går hand i hand med hur 

man framför forskningsresultatet, men vikten av forskningen kan oftast knytas samman med 
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mer specifika målgrupper som har nytta av den. Samtidigt finns det ett uppenbart intresse hos 

allmänheten av forsknings- och utbildningsområdet som ett politikområde bland andra. Där 

handlar det inte om deras intresse för vetenskap, utan om deras möjlighet att få ta del av den.
32

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Presentation av material 

 

Riskrapporteringen kring akrylamid kan sammanfattas som rik på debatter. En debatt mellan 

framförallt medier och forskare som handlat om huruvida farlig mat innehållande akrylamid 

är, som det fortfarande inte finns något konkret svar på. Från att Livsmedelsverket till en 

början gått ut med en varning utan några restriktioner för livsmedelshandelns varor, till att 
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biologiska experter påstår att larmet är överdrivet och menar att forskningen som utförts är 

bristfällig och mynnar ut i felaktiga slutsatser om hur farligt akrylamid är.  

4.1 Artiklar under 2002 

Dagens Nyheter rapporterar den 23 april 2007 att akrylamid i mat är cancerframkallande. 

Denna information har nu presenterats för livsmedelsindustrin av Livsmedelsverket vid ett 

möte i Uppsala igår. Men enligt Livsmedelsverket behövs det inte göras några förändringar i 

livsmedelshandelns sortiment ännu. Niklas Waren som är kvalitets- och miljöchef hos ICA 

anser att cancerlarmet är oroande och att de kommer att samråda med Livsmedelsverket och 

med sina leverantörer under förmiddagen. Han menar också att det inte kommer bli några 

förändringar i sortimentet förrän de vet mer.
33

  

 

Bakom forskningen står en grupp forskare vid institutionen för miljökemi vid Stockholms 

universitet. Universitetets informationsavdelning meddelar att de nya uppgifterna om 

forskningen kommer att ha stor påverkan för både riskvärdering, matproduktion som 

konsumtion. Lars Hagmar, professor i miljömedicin vid universitetssjukhuset i Lund, tycker 

att man ska undvika de livsmedel som innehåller höga halter av akrylamid.
34

 I denna artikel 

använder tidningen sig av experter av olika slag för att styrka argumentet om att påståendet 

stämmer. Att universitet som utfört forskningen komma till tals är nästan självklart, detta för 

att tidningen naturligtvis vill styrka sin nyhet från förstahandskällan. Det är också forskarna 

som allmänheten ser som kunniga och de som medierna vänder sig till för att få reda på 

sanningen. Att forskarna förmedlar sig genom medier för att nå allmänheten är det vi kallar 

den linjära spridningsmodellen. Förutom forskarna använder sig tidningen av en annan 

sakkunnig, vilket är försäljaren (ICA) av hotet (mat med akrylamid i). Dessa är mer bekanta 

för allmänheten och den som vet hur larmet kommer att påverka försäljningen i den mån, om 

de kommer att köpa in dessa varor eller inte. ICA är också närmare konsumenterna än vad 

forskarna är. Den gemene mannen handlar där varje dag och är det väldigt viktigt för dem att 

behålla förtroendet mellan kunden och företaget så att det fortsätter att vara så. Därför vill de 

heller inte riskera att ta till en åtgärd i onödan som kan skada det förtroendet. Att ICA väljer 

att avvakta med att dra in vissa varor tills de vet mer betyder att de är tveksamma, vilket då 

kan påverka allmänhetens uppfattning om hotet. Dagens Nyheter vill styrka hotet mer och får 

också en styrkande kommentar från en professor i miljömedicin från studentstaden Lund. 
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Varför man väljer Hagmar antar vi beror på att man vill ha en kommentar från en sakkunnig 

som befinner sig utanför det geografiska området som forskningen utförs, alltså att källan är 

något oberoende. Att använda sig av en forskare från Lund som har ett högt anseende när det 

gäller forskning, styrker forskarens status och trovärdighet.  

 

I Aftonbladets artikel från den 24 april 2002, skriver man om livsmedel som innehåller 

akrylamid, och där berättar man att man framförallt kunnat spåra det i chips och andra 

livsmedel som innehåller potatis. De menar att det finns skyhöga halter av akrylamid i dessa 

produkter pågrund av att de innehåller mycket stärkelse. Denna artikel är skriven innan själva 

presskonferensen som Livsmedelverket skulle hålla senare under samma dag. De berättar hur 

forskarna sett att akrylamid bildas, genom att maten steks, friteras eller grillas och vidare 

berättar de hur extremt giftig denna kemikalie är, som dessutom är samma kemikalie som 

används inom industrin. Livsmedelverket har enligt artikeln, beskrivit nyheten som 

sensationell, samt att de kommit med en fyra sidor lång lista, på livsmedel som de funnit 

akrylamid i. Vidare skriver de att forskarna gjort en uppskattning på att cirka 400 cancerfall 

per år, kan bero på att akrylamid i maten. I artikeln har man ävent tillfrågat kvalitetschefen för 

Kooperativa Förbundet vad han anser om rapporten och vad han tror att den kan ha för 

konsekvenser för framtiden, varpå han säger att de förmodligen är långsiktiga inom 

industrin.
35

 

 

I slutet av artikeln berättar de att Livsmedelverket gjort en pilotstudie med kemisten Karl-Erik 

Hellenäs, som analyserat ett stort antal vanliga matvaror, där man alltså kommit fram till att 

det är mest antal akrylamid i friterad, stekt och ugnsbakad mat. Kokt mat är det nyttigaste om 

man ser till akrylamidhalter. De avslutar artikeln med att berätta hur farligt akrylamid är och 

vilka dess bieffekter är. Man påstår att det är farligt att förtäras, inandas eller bara få på huden 

och att det till exempel kan skapa rubbningar i balanssinnet och ge domningar.
36

 Aftonbladet 

använder endast Livsmedelsverket och deras experter som källa. I denna artikel anses 

Livsmedelsverkets upptäckt som sensationell. Den framställningen kan man anta är något som 

Livsmedelsverket eftersträvat, då de verkar uppenbart säkra på att deras upptäckt är korrekt. 

Då Livsmedelsverket är en myndighet, innebär det att det är en erkänd källa som allmänheten 

                                                 
35

 Hougner Caroline, Chipsen kan ge dig cancer – Giftskandalen i Halland ledde fram till upptäckten, 

Aftonbladet, 2002-04-24 
36

 Hougner Caroline, Chipsen kan ge dig cancer – Giftskandalen i Halland ledde fram till upptäckten, 

Aftonbladet, 2002-04-24. 



 

 

18 

därigenom förväntas ha ett stort förtroende för, och därför är det enkelt för Aftonbladet att 

lägga tyngd i sin artikel genom att använda sig av dem som källa.  

 

Dagens Nyheter har den åttonde maj 2002, publicerat en artikel, där man påstår att 

cancerlarmet om akrylamid i mat, är överdrivet. Det på grund av att man gjort en studie på 

råttor, och att det är känt att det djur och människor skiljer sig markant gällande 

ämnesomsättningen. Man har gjort två vetenskapliga undersökningar, som pekar på att råttor 

är känsligare mot akrylamid än människor. Denna undersökning som man gjort, har utförts av 

docenterna Siv Osterman Golkar och Ada Kolman, strålningsbiologiska experter vid 

Stockholms Universitet.
37

  De berättar att effekterna av akrylamid varit kända sedan 50-

talet.
38

 

 

Golkar och Kolman skriver i sin artikel att man missat att ta med två tidigare vetenskapliga 

undersökningar i sin riskbedömning. Det var en undersökning som gjorts på 26 personer, där 

det visade sig att andelen akrylamid som omvandlas till det skadliga ämnet som kan förstöra 

vårt DNA, är betydligt lägre än vad den är hos djur. Därmed menar de att det kan vara så att 

råttan helt enkelt är känsligare mot akrylamid än människan. Man har även gjort en 

undersökning av andra kemikalier, som visat sig ge betydligt större cancerrisk än vad 

akrylamid gör. De menar även att latenstiden för cancer är väldigt lång, upp emot 30 år.
 39 

På 

grund av det är det svårt att se om en särskilt kemikalie ger ökad risk för cancer, speciellt då 

det är en kemikalie som finns lite överallt i vår omgivning.
 
Akrylamidsituationen är heller inte 

unik, utan det har kommit likartade panikrapporter innan om allt ifrån öl, kaffe, te, jordnötter, 

mjölk med mera, som kan skada arvsmassan de med.
40

 I denna artikel använder man sig av 

andra forskare för att kunna styrka sin misstänksamhet gentemot Livsmedelsverkets 

forskning, något som är högst relevant, eftersom att tidningen inte själv skulle kunna styrka 

sina åsikter utan en kunnig expert och då skulle artikeln inte ha något vetenskapligt värde. Att 

forskare sedan går ut och motsäger sig andra forskares resultat, tyder på att forskningen är 

tveksam. Att Dagens Nyheter sedan använder sig av dessa experter i sina artiklar, gör även att 

dem som medium även når en högre status, genom att de visar att de har ett samarbete med 

forskare. Sedan vet vi också att Dagens Nyheter är ett medium som har ett högre anseende 
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och större trovärdighet och därför tror vi att denna artikel kan bidra till att allmänheten 

komma att tvivla på tidigare forskningsresultat och att somliga till och med kan byta 

ståndpunkt efter att de läst den. 

 

Dagens Nyheter publicerade den 21 maj 2002, en artikel, där man redovisar hur 

chipsförsäljningen påverkats av akrylamidlarmet. Artikeln börjar med att berätta att 

chipsförsäljningen första veckan efter akrylamidlarmet, rasade, men att siffrorna börjar se mer 

normala ut i samband med att artikeln skrevs. Vidare redovisar man hur försäljningssiffrorna 

ser ut gällande andra snacks, såsom ostbågar och jordnötter, där man kan se en viss ökning. I 

artikeln skriver man även att alla producenter tänker ta reda på hur akrylamid bildas och hur 

man ska kunna undvika eller minska mängden. I dagsläget berättar Svenska Lantchips att de 

tyder på att temperaturen kan vara en bidragande faktor. Däremot väljer allt fler ostbågar och 

jordnötter istället för chips. Svenska Lantchips ser den största förändringen, vilket antagligen 

beror på att det var de som sades ha den största halten akrylamid, i Livsmedelverkets rapport, 

och eftersom att Svenska Lantchips är mer välstekta och spröda, så har de också ytterligare 

högre halter än övriga chips. De tror sig ha förlorat cirka 10-20 procent av den förväntade 

försäljningen.
41

  

 

 Alla producenter har desutom tänkt ta reda på hur akrylamid bildas, och om man kan undvika 

det eller förminska halten. Svenska Lantchips berättar dessutom att de redan gör det, och att 

man sett att tid och temperatur är avgörande, dock är det för tidigt att dra några slutsatser om 

hur dessa förändringar ska göras. I artikeln berättar man även att Livsmedelsverkets beslutat 

att sammanfatta all forskningsrön om akrylamid i maten, vilket även diskuteras om att göra i 

myndigheter runt om i Norden. 
42

 Här visar Dagens Nyheter igen vilken ståndpunkt de valt att 

ta i akrylamiddebatten efter att larmet kom. De kommer än en gång med en artikel som är 

kritisk mot Livsmedelsverkets resultat. Det är i denna artikel ganska tydligt att den linjära 

spridningsmodellen och medierna har en stor inverkan på allmänheten, då de verkligen tagit 

till sig larmet. Något som tydligt syns eftersom att försäljningen av chips gått ner sedan larmet 

kom. Men eftersom försäljningen ändå gått upp ett tag efter larmet kan bero på att folk 

antingen blivit avtrubbade eller att de fortsatt att ta till sig skriverierna om akrylamid och 

hotet som börjats ifrågasättas av medierna. Det är förmodligen en kombination av dem båda.  
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I en artikel i Svenska Dagbladet den 26:e maj 2002 hävdar Inger Atterstam att det finns för få 

fakta kring larmet om akrylamid. Hon jämför akrylamidlarmet med stekmutagenlarmet. Hon 

berättar att mannen som upptäckte de första cancerframkallande
43

 ämnena i stekt mat, Takashi 

Sugimura, är kritisk till larmet. Han säger i artikeln att det är ett intressant fynd, men att man 

behöver ha mer fakta kring resultatet innan det gör att fastslå. I artikeln skriver man att han 

om någon bör veta, eftersom att han är den ledande företrädaren inom detta område. De 

berättar om hans upptäckt, något som kallas stekmutagener.
44

  

 

Sugimura menar att det är svårt att hitta cancerframkallande ämnen som skadar arvsmassan, 

genom försöksdjur och att sedan applicera dem på människor. Det finns många 

återvändsgränder. Mängden i mat är ofta liten, men samtidigt får vi i oss det ofta, vilket 

knappast går att jämföra med den höga mängd som man ger försöksdjuren. Det är också svårt 

att jämföra olika befolkningsgrupper, då man äter olika kost i olika längder, enligt honom. 

Därför tror han att så mycket kring mat fortfarande är okänt.
45

 Att använda sig av 

akrylamidsforskningens ledande företrädaren Sugimura är ett väl fungerande drag av 

tidningen, att han dessutom nästan framställs som en medicinman från fjärran östern gör 

honom inflytelserik för allmänheten. Att han förklarar på ett sakligt sätt om de risker som 

finns och att de förmodligen inte är så omfattande som de framställts tidigare, samtidigt som 

han är en representant för liknande typer av forskning gör att han inbringar en stor 

trovärdighet.  

 

I Göteborgs Posten den 11 juni 2002, publicerade man en artikel om akrylamid i kaffe. Man 

skriver att kaffebranschen skakats kraftigt av livsmedelverkets rapporter som påstår att kaffe 

är en av de stora akrylamidkällorna. Claes Myren, vd på Bergstrandskaffe i Göteborg 

kommenterar saken, och säger att de är helt tagna av nyheten.
46

  

 

I artikeln skriver man att enligt en studie från Livsmedelsverket, så står kaffe för hälften av 

det dagliga intaget av akrylamid, hos den som dricker mycket, vilket motsvarar en liter om 

dagen. Det skulle på grund av det vara en större akrylamidkälla än pommes frites och chips. 
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Man skriver vidare att Livsmedelsverket menar att det är producenternas uppgift att själva 

hitta alternativa produktionsmetoder som minskar akrylamidhalten. Hur man ska göra, vet 

Livsmedelsverket inte, enligt artikeln, men de tros ha en aning om vad det är som måste 

förändras. Man har pratat med Karl-Erik Hellenäs vid Livsmedelsverket, som menar att man 

troligen måste förändra rostningen, möjligen även råvarornas egenskaper, kaffebönorna. Ännu 

finns inga studier kring skillnader mellan olika kaffesorter och deras akrylamidhalt, men 

Livsmedelsverket tror att mörkrostade bönor kan innehålla större halter.
 
Man har i artikeln 

även frågat kaffeproducenten Zoéga, i Göteborg, där man inte alls är övertygade om att det 

beror på rostningen, vilket de gjort egna tester på och där har det visat sig att de haft betydligt 

lägre nivåer akrylamid. De påstår att man hittat cirka en fjärdedel av de halter som 

Livsmedelsverket påstår sig ha hittat. Man säger samma sak på Bergstrands kaffe i Göteborg. 

Löfbergs Lila, Sveriges näst största kaffetillverkare försöker även dem tona ner uppgifterna. 

De menar att det är så pass låga halter som man hittat och att det enda som krävs är att sätta i 

sig 50 gram mer pommes frites, för att få mer akrylamid än i en liter kaffe. I slutet av artikeln 

berättar man att man ännu inte gjort några studier på människor, men de djurförsök som man 

gjort, pekar på att cirka en procent av alla cancerfall hos djur beror på akrylamid.
 47

 

 

Göteborgsposten rapporterar och ifrågasätter genom att ta upp både Livsmedelsverkets och 

producenternas åsikter. Ett bra sätt att få balans i diskussionerm då det ställer två parter mot 

varandra. Man ifrågasätter Livsmedelsverket och hur stor tillit man egentligen ska ha 

gentemot dem och använder sig av producenterna för att ifrågasätta rapporten som själva 

säger sig ha utfört undersökningar som visar att det Livsmedelsverkt sagt inte stämmer. 

Frågan är hur stort inflytande producenterna kan ha på tidningens läsare, med tanke på att det 

förmodligen ligger som grund i deras uttalande att de vill behålla sitt goda rykte och skydda 

sin produktion. Samtidigt har det redan kommit fram andra artiklar som ifrågasätter 

forskningen som Livsmedelsverket gjort, vilket gör att de möjligen kan få ett större inflytande 

än vad de egentligen skulle ha normalt.  

4.2 Artiklar under 2003 

Ett år efter larmet om att akrylamid kan orsaka cancer, kom forskning som påstod att 

akrylamid inte alls framkallar det. I en artikel från Dagens Nyheter den 28 januari 2003, 

skrivs det om denna forskning som av gjorts av professor Gunnar Steinbeck vid Karolinska 

institutet i Stockholm. Han har inte kunnat se något som pekar på att chips kan orsaka cancer. 
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Artikeln berättar att Steinbeck tog hjälp av sina amerikanska kollegor och gick igenom ett 

tusental olika cancerfall och jämförde dessa med 500 friska personer. Genom att sedan 

studera vad dessa människor åt kunde man snart konstatera att det inte fanns något samband 

mellan cancerfallen och mat som innehöll höga halter av akrylamid.
48

 Resultaten av denna 

forskning publicerades i tidskriften British Journal of Cancer den 28 januari 2003. Forskarna 

menar att nervskador i tunnelarbetet i Hallandsåsen berodde på att halterna av akrylamid var 

så höga, högre än vad de är i mat och därfär är risken inte speciellt stor. Mängden i mat är 

nämligen 100 gånger mindre än vid tunnelbygget och därför är risken i med största 

sannolikhet obefintlig vad gäller mat. Det är genom denna forskning som man för första 

gången forskat på människor.
 49

 Lars Hagmar som är professor i yrkesmedicin vid Lunds 

universitet, kommenterar i artikelnforskningen som Steinbeck gjort och menar att man ska 

vara försiktig att säga att det inte finns en risk för det vet man inte, men om risken är så liten 

kan det vara svårt att få fram det genom forskningen eftersom att den är svår att avslöja.  

 

Världshälsoorganisationen IARC (International agency for research on cancer) kommenterar 

även i artikeln och påstår fortfarande att akrylamid förmodligen är cancerframkallande, men 

det uttalandet bygger på djurförsök. De meddelar dock att de ska titta vidare på den nya 

forskningen innan de uttalar sig om den.
50

  

 

Det man kan säga om den artikeln är att det nu kommer ny forskning från vad som ska 

föreställa inflytelserika organ och de påstår alltså att armet om akrylamid i mat är överdrivet. 

Argumentet som man använder är framförallt eftersom att det är forskning som man gjort på 

djur och att det skiljer sig från hur vi människor påverkas. Att Dagens Nyheter väljer att ta in 

dessa organ som är så inflytelserika ifrågasätter naturligtvis Livsmedelsverkets trovärdighet 

åter igen. Frågan man kan ställa sig här är hur pass trovärdiga dessa organ egentligen bemöts 

av artikelns läsare, eftersom att man nu ifrågasätter ett annat organ som ska inbringa 

förtroende, men som nu alltså visat att de faktiskt kan ha brister. Om ett organ visar svagheter, 

hur kommer då förtroendet för andra att bli i fortsättningen? 
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Dagen efter rapporten från Dagens Nyheter, kom Helsingborgs Dagblad med en uppföljande 

artikel om den nya forskningen.  De rapporterar om forskningen likt Dagens Nyheter, men har 

lyckats få en kommentar från toxikologen Anders Glynn på Livsmedelsverket. Glynn menar 

att den nya forskningen är välgjord, men att den inte är tillräckligt omfattande, då varken 

cancerformer eller personer är tillräckliga. Han menar att det kan vara svårt att upptäcka 

eventuella defekter på en så begränsad forskning. Han försvarar också Livsmedelsverkets 

tidiga larmrapporter med att det är klart att de kunnat vänta tills de visste mer, men att de då 

hade blivit kritiserade för att hålla inne med informationen istället. Trots den nya forskningen 

kommer Livsmedelverket inte ändra processen med att få ner akrylmängden i mat.
51

  

 

Livsmedelsverket använder sig alltså av tidningen Helsingborgs Dagblad för att kommentera 

den nya forskningen som kommit fram. De menar att den inte är tillräcklig och att den måste 

bli mer omfattande innan man kan göra ett uttalande om att akrylamid i mat inte innebär 

någon risk för människan. De vill påpeka att de inte gjort något fel, trots att det kan ha varit så 

att riskerna inte är lika omfattande som de först trott, eftersom att de måste rapportera om det 

som kan vara skadligt för människorna så fort det finns några belägg för det. Något som 

egentligen är mer logiskt, eftersom att de som statligt organ hellre tar kritik för att säga att 

något inte stämmer, än att hålla inne på information som visar sig vara så skadligt som man 

först trodde, även om de inte visste det med säkerhet. För att nå ut med sitt försvarstal så 

måste de självklart välja ett populariserat medium, såsom Helsingborgs Dagblad, vilket kan 

bero på att det var Dagens Nyheter som rapporterade om den nya forskningen som inte håller 

med Livsmedelsverkets egen forskning. Sedan kan det förstås även ligga i Helsingborgs 

Dagblads egna intresse att spinna vidare på en artikel som dagen innan funnits i Dagens 

Nyheter då det förodligen kan ge fler läsare till deras egen tidning. Livsmedelsverket 

meddelar även att de kommer att fortsätta att försöka få ner halten av akrylamid i mat för att 

visa att stärka sin ståndpunkt och visa att det inte är uteslutet att det faktiskt kan vara skadligt 

för oss människor.  

 

Stig Hadenius som är forskare i journalistik, skriver i Dagens Nyheter den 4 februari 2003 att 

förtroendet för Livsmedelsverket nu är förstört efter att deras larm om att akrylamid. Även om 

det var flera som var skeptiska till Livsmedelsverkets pilotstudie, som ännu inte var 

publicerad, utlöste den första presskonferensen ett globalt cancerlarm. Enligt artikeln skapade 

media en hel del krigsrubriker, men menar att även den skeptiska sidan fanns med. De flesta 
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vetenskapsjournalister var tveksamma till Livsmedelsverkets uttalande. I Sveriges Television 

förklarade forskaren Jan-Åke Gustafsson att larmet var ”typiskt 80-tal” (likt 

riskrapporteringen kring aids var). Vi vet idag att forskningsresultat baserade på möss eller 

råttor inte kan överföras direkt till människor. Enligt Hadenius var det ingen på 

Livsmedelsverket som tog skepticismen på allvar, och istället fick man mer pengar och 

förfrågningar från andra länder, för att ny forskning och nya konferenser skulle startas. 

Sverige var de som var först med denna forskning, men de skeptiska åsikterna om larmet kom 

bara inte från nationellt håll utan också från andra länder.
52

  

 

När forskningsresultatet från Karolinska institutet kom ut, tyckte Hadenius att 

Livsmedelsverket borde visa en så kallad ånger för sina larmrapporter. De menar att även om 

Livsmedelsverket har en viktig informationsplikt så måste ju den ändå ha en viss vetenskaplig 

trovärdighet.  Att Livsmedelsverket inte har förstått vad detta larm kunnat innebära anser man 

var underligt enligt artikeln.  De menar att Livsmedelsverket har reagerat som ett oseriöst 

kommersiellt företag. Det är inte journalisternas fel att larmet blev så stort utan 

Livsmedelsverkets, som gick ut med för dålig information kring forskningen, utan större 

grund. Hadenius menar att medan Livsmedelsverket är stolta över att de satt igång en global 

forskning krig akrylamid, medan vad det egentligen gör är stannar upp annan viktig 

cancerforskning. Detta på grund av en pr-sugen statlig institution, som Livsmedelsverket nu 

blivit i denna fråga. Därför kan man nu inte längre lita på Livsmedelsverket, menar 

artikelförfattaren
53

  

 

Att artikeln är skriven av en forskare i journalistik ger för läsaren en trygg grund, eftersom 

denne person bör veta sin sak, det han menar kan vara vad verkligheten egentligen innebär. 

Han påstår att det inte är medias fel att larmet blev så stort som det blev, utan 

Livsmedelsverkets. Han påstår även att detta var ett rent pr-trick från Livsmedelsverkets sida. 

Att Hadenius försvarar sina egna även om han är forskare och inte journalist är egentligen 

nästan självklart, de är ju hans sida som han försvarar, även om han antagligen är påläst inom 

hela den journalistiska processen. Att Hadenius påstår att det inte längre går att lita på 

Livsmedelsverket är betydande för opinionen eftersom han är en person som är forskare i 
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ämnet. Ekström hävdar att relationerna kommit att förändras mellan forskare, media och 

allmänheten och det kan man se här om man ska tro på medierna som påstår att det hela 

handlat om att Livsmedelsverket vill ha pengar för att fortskrida sin forskning, vilket det med 

största sannolikhet ligger sanning bakom. En sådan sensationsupptäckt som ännu inte är 

färdig, visste de skulle skapa stora rubriker och att medierna skulle uppmärksamma direkt, 

vilket skulle leda till stora pengabidrag. Så vad det egentligen innebär enligt honom, är att 

Livsmedelsverket visste hur medierna skulle reagera på en sådan nyhet och det var därför de 

gjorde som de gjorde, innan de hade ett självklart resultat, för att kunna väcka debatt och 

därmed få mer pengar för att kunna forska vidare genom den uppmärksamhet medierna gav 

dem.  

 

Den åttonde februari 2003 dementerar Livsmedelsverkets generaldirektör Bertil Norbelie 

kritiken kring deras larmrapport om akrylamid, som enligt journalister var missvisande och 

överdriven, i Göteborgs Posten. Norbelie menar att Livsmedel gjorde helt rätt att rapportera 

om risken med akrylamid eftersom att de har skyldigheten att alltid rapportera om alla 

tänkbara risker. Han fortsätter att förklara att ett statligt verk som arbetar för konsumenternas 

räkning, aldrig får tveka att slå larm om det finns hälsofarliga misstankar om tillexempel 

speciell mat. Norbelie påstår att om de hade väntat på ytterligare forskning, så hade andra 

börjat analysera om forskningen istället, vilket skulle skada Livsmedelsverkets förtroende. 

Norbelie menar att frågor om varför de inte gått ut med rapporten först, skule ställas och då 

skulle de inte kunna försvara sig.  Enligt honom gick Livsmedelsverket ut med den 

informationen de hade just då, och det var de även tydliga med att de inte hade hela sanningen 

än. De ansåg att de tog sitt ansvar att informera men att även påpeka att mer forskning var 

nödvändig. Kritiken mot dem är enligt Norbelie överdriven men att de tagit till sig den och 

med facit i hand hade möjligen kunnat använda sig av en annan form av presentation än de 

valde.
54

  

 

Vidare i artikeln kritiserar Norbelie andra artiklar som påstod att man inte fick cancer av 

akrylamid. Han menar att journalisterna varit slarviga och inte kollat upp deras forskning, 

trots att de verkar ha så många åsikter om den. Forskningen från Stockholms universitet och 

Livsmedelsverket hade bara kommit fram till att gränsvärdet i viss mat var mycket högre än 

vad som var hälsosamt och vad gränsen var vid dricksvatten. Efter den nya forskningen från 
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Karolinska institutet som kommit fram till att akrylamid i mat inte ger cancer, eller chansen är 

otroligt liten, var det få journalister som skrev om detta som innan kollade upp vad andra 

epidemiologer ansåg, enligt honom. Det fanns dock ett undantag menar Norbelie, Östgöta 

Correspondenten, som fick kommentarer från flera epidemiologers uttalanden.
55

   

 

Samtidigt som massmedia beskyller Livsmedelsverket för att gå ut med felaktig information 

så bär de faktiskt ett ansvar att nyhetsrapportering förblir korrekt och även kritisk, både när de 

skriver om Livsmedelsverket som andra, vilket de är tveksamt om de verkligen gjort i detta 

fall menar Norbelie.
56

  I artikeln kan man än en gång se hur Livsmedelsverket använder sig av 

media för att nå ut till allmänheten där de paradoxalt nog just kritiserar medias sätt att 

rapportera om frågan gällande akrylamid. De menar att media är slarviga och inte kollar upp 

forskningen innan de skriver hur saker och ting är.  Samtidigt vill de klargöra att 

Livsmedelsverket måste rapportera om forskning när det gäller risker för allmänheten och inte 

vänta. Här erkänner och bevisar Livsmedelsverket ganska indirekt att den linjära 

spridningsmodellen inte fungerar i praktiken, då den kan skapa allvarliga missförstånd.  

 

Den 14 april 2003 skriver en rad olika forskare och professorer tillsammans en artikel i 

tidskriften Dagens Forskning, kring debatten om akrylamid. De börjar med en gång angripa 

de som ifrågasatt forskningen, att den inte innehåller en sådan kunskap att de inte kan förstå 

vad forskningen betyder. De menar att de flesta inte förstår att ett forskningsresultat inte kan 

ge defensiva svar, de menar att det genom media nu verkar som att man inte ska ta kemisk 

riskrapportering på allvar genom att media nu förlöjligar den sortens forskning, vilket är 

mycket oroväckande. Att påstå att forskning utförd genom djurförsök inte skulle kunna 

kopplas till människan, skulle kunna leda till att den mat som finns i handeln idag skulle 

kunna innehålla skadliga ämnen utan att vi får reda på det. Myndigheterna och forskarna har 

agerat enligt försiktighetsprincipen och bör så alltid göra. Artikeln ifrågasätter om det 

verkligen är så att vi vill att människor eller vilda djur ska hinna drabbas innan vi väljer att 

forska fram svaren om hur farlig akrylamid verkligen är när den finns i vår föda. Den 

forskning som gjorts i Sverige kan statistiskt sätt, varken styrka eller utesluta att akrylamid i 

viss föda är cancerframkallande, därför måste det uppmärksammas och fortsatt forskning är 
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nödvändig.
57

 Här kommenterar forskarna debatten och styrker Dorothy Nelkins utsaga att 

forskare vill rapportera om sin forskning men att de är rädda för hur den ska uppfattas av 

allmänheten, de blir även ofta besvikna på journalisternas rapporteringar. Precis som Stuart 

Allan menar så kan en story bli överdriven i en vetenskapsjournalist eller vetenskapsmans 

ögon. Här syns än en gång bristerna i den linjära spridningsmodellen. Där media många 

gånger inte förstår vad forskningen egentligen säger, och rapporterar felaktig eller bristfällig 

fakta som inte ger en rättvis bild av forskningen, eftersom att det viktiga för dem inte är att 

rapportera, utan att sälja en story som ge fler läsare.  

 

Dagens Nyheter publicerade den 19 april 2003, en artikel som berättar att akrylmängden i 

svenska chips halverats sedan larmet om akrylamid i chips kom, konstigt nog fanns det en 

chipssort som nu har högre halter av akrylamid än tidigare. Däremot är det fortfarande 

halterna i vissa sorter höga, detta enligt en analys som undersökningsföretaget Consumer 

Content gjort för Dagens Nyheter. Eftersom pommes frites var ett av de livsmedel som 

innehöll mest akrylamid när larmet kom, så har nu tillverkarna dragit ner på halten i de 

produkterna också. Enligt Livsmedelsverket sjönk försäljningen av chips efter larmet, men 

efter att de debatteras i media ett bra tag har nu konsumenterna gått tillbaka till sina vanliga 

inköp av chips. Artikeln menar att även om larmet om akrylamid blivit globalt 

uppmärksammat så finns det inte något exakt gränsvärde för hur höra halterna i mat får vara. 

Däremot så kommer man enligt Livsmedelsverket, längre fram att sätta ett gränsvärde, när 

man gjort mer forskning.
58

   

 

Artikeln bevisar att allmänheten påverkas av mediernas skrivanden då de lystrat till dem och 

uppfattat deras larm som ett riktigt hot, vilket då resulterat i att allmänheten blivit mer 

uppmärksam som konsument av visa matvaror. Sedan om konsumenten då återgått till sina 

matvaror igen beror på att larmet avmattats, eller att livsmedelsproducenterna har minskat 

sina varors halter av akrylamid, eller om de verkligen följt debatten i media och insett att de 

kanske inte är så farligt som media först påstod är svårt att avgöra. Oavsett påverkas alla av 

varandra när larmrapporter inträffar. Här ser man också hur stor inflytande medierna har på 

allmänheten och hur viktigt det är för forskarna att använda sig av dem. 
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4.3 Artiklar under 2005 

Tre år efter larmet kom Dagens Nyheter den 16 mars med en artikel om svensk-amerikansk 

forskning på kvinnor och sambandet mellan bröstcancer och akrylamid i mat. Hans-Olav 

Adami menar att det enligt denna forskning inte finns något samband. Forskningen omfattade 

43 000 svenska kvinnor där 667 av dem hade drabbats av bröstcancer. 1991 började 

kvinnorna skriva i enkäter om sina kostvanor, forskningen visade att i genomsnitt fick 

kvinnorna i sig 25,9 mikrogram akrylamid om dagen. När man sedan jämförde med testerna 

på djuren som fått cancer av akrylamiden i maten så rörde det sig om högre halter av 

akrylamid. Cellkulturen hos djuren var 1000 till 100 000 gånger högre än vad de svenska 

kvinnorna fick i sig. Alltså fanns det inget samband mellan cancer hos människor och 

akrylamid i mat enligt artikeln.
59

 Här anstränger sig Dagens Nyheter som många andra gånger 

att styrka sin ståndpunkt att Livsmedelsverkets forskning gällande Akrylamid i mat är 

bristfällig, med kritik från en utomstående och ny forskning. Naturligtvis är forskning i alla 

avseenden alltid betydelsefull för allmänheten, de är forskningen som står för svaren. Här ser 

man också hur akrylamiddebatten inte längre handlar om att rapportera om forskningen i sig, 

utan om att kritisera en viss forskning och styrka den med en annan. Det handlar inte längre 

om hurvida akrylamid verkligen orsakar cancer eller inte, utan om Livsmedelverket gjort fel 

eller rätt när de valde att gå ut med forskningen.  

4.4 Artiklar under 2007 

Den 27 mars 2007 skriver tidskriften Forskning och Framsteg om en ny tillsats som lyckats 

sänka akrylamidhalten i maten.
 60

 Detta genom att laboratorieförsök utförts av Wasabröd. Den 

enzym som de använt för att sänka halten kallas asparaginas, tidigare har den används som 

cancermedicin. Enligt livsmedelsforskare kommer enzymet att användas i fler produkter i 

framtiden, för att få ner akrylamidhalten. Enligt Forskning och Framsteg var larmet om 

akrylamid i mat det största matlarmet i modern tid. Larmet ledde till kraftiga reaktioner från 

konsumenterna. Flera forskare menade däremot att det inte gick att fastställa att akrylamid i 

mat gav cancer eftersom så lite forskning ännu utförts, detta uttalade står fortfarande kvar 

idag. Även om risken enligt Hans-Olav Adami måste vara blygsam. Margareta Törnqvist som 

är miljökemist vid Stockholms Universitet säger i artikeln hur svårt det är att föra en exakt 

forskning, då matintaget av befolkningen är ganska ojämnt fördelat landet över. Forskningen 

tar heller ingen hänsyn till vilka sorter av till exempel chips testpersonerna äter, vilket 
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naturligtvis är avgörande i forskningssyfte då halterna är olika i olika produkter. Hon tycker 

att man istället skulle mäta akrylamidhalten hos varje person genom blodprov. Då skulle man 

få en bättre översikt än genom enkätundersökningar med matvanor. Även om riskerna bara 

går att mäta under längre tid. Då man fortsätter att forska så säger hon att den typen av 

undersökning är på väg, men understryker att det kan vara svårt att komma fram till och 

kanske kommer vi bara veta att risken finns, men inte hur stor den är.
61

 Det visar på att 

forskningen fortsätter och att akrylamiddebatten fortfarande är vid liv och förmodligen så 

rapporterar de om detta, trots att inga resultat säkerhetsställt, just för att allmänheten inte ska 

glömma att forskningen fortfarande pågår. Man tar även här hjälp av en forskare för att 

förmedla och stärka en artikel. Det verkar dessutom betydligt trovärdigare om man tar hjälp 

av en forskare som kommenterar vad som pågår, än att man bara rapporterar om att den gör 

det. Än en gång kritiserar man indirekt forskningen som Livsmedelsverket kom med, genom 

att låta forskaren kommentera om det i debatten.  

 

Den 16 november 2007 skriver Upsala Nya Tidning om risken med akrylamid, denna gång 

sägs akrylamid i mat orsaka livmoder- och äggstockcancer hos kvinnor. Detta enligt en 

omfattande nederländsk studie, som publicerats i cancertidskriften Cancer epidemiology, 

biomarkers & prevention. Forskningen är den första i sitt slag som kan konstatera att 

akrylamid även är farlig för människor. Studien har utförts på grund av det svenska larmet om 

akrylamid som kom från Livsmedelsverket 2002. Dock började själva studien om dessa 

kvinnors kostvanor flera år innan Livsmedelsverket gick ut med larmet.
62

  

 

Den 11-åriga studien är genomförd på 63 000 kvinnor från medelåldern och uppåt där man 

undersökt hur vida deras intag och mängd av akrylamid påverkat risken för livmodercancer, 

äggstockcancer och bröstcancer. Tidigare studier och även denna kan inte finna något 

samband mellan bröstcancer och akrylamid, däremot tror man att det finns ett samband 

mellan livmodercancer, äggstockcancer och akrylamid. Detta på grund av att akrylamid kan 

öka hormonnivån i kroppen vilken då kan påverka dessa cancersjukdomars utveckling.
63

 Av 

den orsaken tycker forskarna att man ska vara försiktig med att äta föda som innehållet allt för 

                                                 
61

 Snaprud Per, Fem år efter chipslarmet: Mindre akrylamid i maten, Forskning och Framsteg, 2007-03-27. 
62

 Spross Åke, Akrylamid i maten kan ge cancerhttp://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=77-

AV_ID=679365,00.html?from=sectionlinks77, Upsala Nya Tidning, 2008-01-05. 
63

 Ibid 

http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=77-AV_ID=679365,00.html?from=sectionlinks77
http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=77-AV_ID=679365,00.html?from=sectionlinks77


 

 

30 

höga halter av akrylamid, som tillexempel chips och pommes frites.
64

 Artikeln visar en studie 

som tagit många år att göra och som gjorts på ett stort antal människor, vilket i sin tur borde 

visa på att den är trovärdig. En artikel som på många sätt visar på det Ekström påstår, 

nämligen vikten av att forskningen ska ha ett ekonomiskt värde. Att Livsmedelsverket tidigare 

gick ut med sin pilotstudie, innan den var säkerhetsställd, visar som tidigare nämnts på att det 

handlade om ekonomiska aspekter och att de var i behov av ytterligare finanisering, pågrund 

av detta kom annan relaterad forskning att uppmärksammas och utvecklas, vilket kanske inte 

hade fått lika stort genomslag annars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Analys 

 

Att komma med ett larm på det sätt som Livsmedelsverket gjorde, visar även på hur den 

förändring som Ekström pratar om har skett, då det numera inte enbart handlar om att bilda 

allmänheten, utan även att få dem intresserade av vetenskap. Samtidigt så kom det inte att bli 

den attityd som var menat, med tanke på den kritik som uppkom, när det visade sig att 

forskningen inte var fullständig innan de gick ut med informationen. Frågan är om det beror 

på att de gjort fel eller om det faktiskt berodde på att medierna smutskastade dem efteråt och 

försökte få det till att det var deras fel och inte mediernas. Båda parterna påstår att de enbart 

fullföljt sin plikt och många gånger tycks debatten snarare handla om vem som gjort fel och 

vem som egentligen har rätt, för att behålla allmänhetens förtroende. Ekström har rätt i det 

han skriver när han påstår att medierna trots allt har det största inflytandet på allmänheten, 

eftersom att det är dem som förmedlar forskningen och därför är forskare många gånger i en 

känsligare position, att forskare därför försöker kontrollera medierna, såsom Nelkins påstår, är 
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därför många gånger förståeligt. Det är dessutom den enda källan som allmänheten kan vända 

sig till för att få den typen av kunskap och att de samtidigt ska kunna förstå den. Däremot blir 

den linjära spridningsmodellen felaktig av framförallt två faktorer, dels genom att 

journalisterna inte förstår forskningen, vilket Nelkins, Allan och Ekström alla säger. Vi kan 

även se genom våra artiklar, att ämnet i sig också är oerhört viktigt. Allt som skrämmer 

allmänheten skapar trots allt intresse och att det var ett larm som kan skada oss människor så 

mycket som akrylamid möjlige kan göra, gjorde att nyheten spred sig på  ett helt annat sätt än 

vad det hade gjorde om det inte troddes vara så skadligt som man gjorde. Därför fortsatte 

medierna att mjölka ut allt som kunde sägas om akrylamid. När det sedan visade sig att det 

kanske inte var så skadligt som man först trodde, försökte alla försvara sig av olika 

anledningar, men framförallt för att varken forskare eller medier vill tappa förtroendet från 

allmänheten. Det är ganska självklart, eftersom att det skulle innebära framförallt stora 

ekonomiska förluster för alla. Samtidigt som den linjära spridningsmodellen har många brister 

något som vi kan se att alla parter anser genom de artiklar vi analyserat, så är den alltså 

fortfarande lika viktig. Trots att debatten snarare kom att handla om vem som gjort fel, så ser 

vi än idag att samarbetet fortskrider. Varje dag kan man i tidningarna läsa om nya 

forskningsrön och formatet av informationen ser även den likadan ut. Trots att debatten 

urartade sig på det här viset, så känns det högst troligt att det skulle kunna urarta igen. 

Medierna är fortfarande sugna på sensationsrubriker och forskarna behöver fortfarande pengar 

för att kunna forska vidare och måste därmed fortsätta använda sig av medierna för att kunna 

få bidragen.  
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6. Sammanfattande diskussion 

 

Från att Livsmedelsverket och medierna till en början ingått i ett nära samarbete, genom att 

samordna en konferens för att sprida informationen om deras resultat, till att senare komma att 

utvecklas till en smutskastning mellan varandra över vem som egentligen gjort fel. Media 

tycks vara medvetna, liksom forskare, om de risker som finns med popularisering av 

vetenskapen, men ändå så är populariseringen en viktig del i båda parternas yrkesliv. Ändå 

förstorar medierna medvetet många nyheter för att skapa en story och därmed inte alltid ger ut 

korrekt information, men det verkar de heller inte vilja erkänna. Det tycks vara på samma sätt 

som Livsmedelsverket gjort i detta fall, och det på grund av att få in mer pengar för att kunna 

göra ytterligare forskning. Därför verkar det finnas en röd tråd mellan hur medierna och 

forskarna arbetar i detta fall, då båda varit i behov av uppbackning av allmänheten för att 

kunna gå vidare i sitt arbete.  Trots det är vi enbart den passiva publiken, eftersom att vi inte 

kan veta hur det egentligen var, då vi omöjligt kan veta om media felciterat och valt att inte ta 

med viss fakta eller inte. I efterhand kan man fundera på hur allmänhetens förtroende 
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egentligen är, med tanke på att akrylamiddebatten är ett tydligt exempel på att vi kan få 

tillgång till information som vi tror stämmer, men inte gör det. Trots det verkar det som att 

allmänheten fortfarande blint litar på vad de läser, förmodligen för att det är just som Allan 

påstår, att medierna är den största informationskällan för den allmänheten, då de flesta inte vet 

var de ska vända sig om de fortfarande ska kunna förstå vad de tar del av. Skulle de gå till 

förstahandskällan, är det antagligen endast de som är utbildade inom ämnet som förstår vad 

det är dem de får ta del av. De flesta vill att information ska vara lätttillgänglig, att det ska 

räcka med att läsa morgontidningen eller se på nyheterna för att hänga med.  

 

Frågan är vem det egentligen är som gjorde fel, Livsmedelsverket eller medierna, något som 

är svårt att svara på just eftersom att vi framförallt inte var på konferensen eller var aktiva 

under tiden som debatten pågick som mest. Vad som sades vet bara de från Livsmedelsverket 

och medierna. Det sätt som det möjligen skulle kunna gjorts annorlunda, för att inte framkalla 

denna  uppståndelse, som i sin tur resulterade i att företagen förlorade stora ekonomiska 

inkomster helt i onödan, skulle kunna ha varit att media inte hade skrivit den typen av rubriker 

på sina löpsedlar, eftersom att det är framförallt dem som de flesta tar del av. Det är som sagt 

svårt att veta vilken typ av fakta de hade fått ta del av, men oavsett så är det onödigt att 

skrämmas på det sättet. Då hade det i sin tur förmodligen inte blivit ett lika stort fenomen, och 

det var det heller egentligen inte, eftersom att man än idag fortfarande inte vet om det orskar 

cancer eller inte.  

 

Man kan ställa sig frågan vilket ansvar Livsmedelsverket egentligen bär gentemot handeln, 

trots att deras uppgift är att skydda allmänheten, så har de påverket företagen negativt helt i 

onödan, samt att de även varit delaktiga i att skrämma upp allmänheten utan att det var 

befogat. Livsmedelsverket gav dessutom ut felaktig fakta om akrylamidhalter i kaffe, vilket 

resulterade i att Zoéga själva fick gå ut i media för att försvara sig och tala om att 

Livsmedelsverket haft fel.  

 

Frågan är hur man ska göra för att det ska bli rätt från början. Om allmänheten fortsätter att få 

ta del av information som sedan visar sig vara felaktig, så borde det till slut göra så att man 

inte längre tror på vad som skrivs. Även om många idag fortfarande tror på vad det läser, så 

verkar allt fler ändå se på det de får ta del av med en viss skepcism, vilket på ett sätt är bra, 

eftersom att mycket inte stämmer, men det får heller inte gå så långt att folk helt slutar tro 

eller bryr sig om vad som uppmärksammas. Det påverkar inte bara förtroendet för medierna, 
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utan även förtroendet för myndigheterna och vetenskapen, något som skulle kunna föda en 

ond sprial. Om allmänheten slutar bry sig om vad som står i tidningarna, kommer det leda till 

att forskningen heller inte blir uppmärksammad, som i sin tur är beroende av bidrag. 

Förmodligen kommer det aldrig gå så långt, men det är fortfarande viktigt att folk faktiskt kan 

ha förtroende för myndigheter och medier, eftersom att det faktiskt är dem som ger oss 

informationen. Det är ändå viktigt att alltid vara kritisk till det man läser, att inte svälja allt 

utan att tänka på vad det faktiskt är man får ta del av, det gäller att läsa mellan raderna, så att 

det det inte uppstår liknande händelser i framtiden, men det verkar som att folk glömmer 

alldeles för fort. Akrylamiddebatten är inte den första i sitt slag och definivt inte den sista 

heller.  
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