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För 150 år sedan hade många svenskar knappt smakat 
socker. Idag finner vi det i alltifrån mediciner till mat-
produkter och smågodis. Inget annat livsmedel har en 
motsvarande utveckling i Sveriges historia. Men hur 
kommer det sig att vi blivit ett sockerälskande folk?

Utställningen Socker handlar om sockrets och sötsakernas 
historia i Sverige. Med en stor mängd föremål ur museets 
rika samlingar berättar utställningen hur sockret förvand-
lats från lyx till vardagsvara, från något exklusivt och 
välgörande till något vardagligt som är både begärligt och 
besvärligt. Utställningen är en lustfylld och allvarlig exposé 
över vår syn på sockret och hur det använts från Gustav 
Vasas tid till idag.

Utställningen bygger på ett forskningsprojekt finansierat av 
Riksbankens Jubileumsfond.

Utställningen Socker visas 3 oktober 2014 – 27 september 2015.

Socker

Foto: Karolina Kristensson,  
Nordiska museet. 

Form: JoAnn Tan Studio. 

Affisch från Medicinalstyrelsen. 
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Utställningstexter 
Texterna och rubrikerna speglar uppdelningen i utställningen. 
 
Det här är en utställning om hur vi blev sockerätare. Den 
handlar om söta varor i Sverige från medeltid till masskon-
sumtion. En historia om något sällsynt och dyrbart som idag 
är svårt att undgå.   
 

C12H22O11 

Sackaros, av latinets saccharum, arabiskans 
sukkar, sanskrit sákara
Det vi vanligen kallar socker tillverkas av sockerrör och 
sockerbetor. Tekniken utvecklades i Indien och Kina långt 
före vår tideräknings början. Trots det har vi varit socker-
ätare under mycket kort tid i historien. På 1600-talet började 
européerna producera värdefullt rörsocker i större skala på 
erövrad mark i Västindien. Men först under de senaste 100 
åren har sockret blivit allmänt i Sveriges folkliga kosthåll.  

Välgörande sött 
Sockret var mycket sällsynt och dyrbart i 1500-talets Sverige. 
Det var känt som medicin – en ”sällsam honungsdagg från 
Indien med lindrande effekter.” Socker användes mot feber, 
hosta och magbesvär. Under medeltiden spreds det lång-
samt i Europa via grekisk och arabisk läkekonst. Sockerrör 
odlades kring medelhavet, där också viktiga medicinska 
skolor fanns. Snart blev söta, uppfriskande läkemedel – 
confectio – populära små munsbitar bland furstar och kunglig-
heter. För njutning och välmåga.  

Vid sunda vätskor 

Enligt läkekonsten ansågs sjukdomar uppstå då kroppens fyra safter var 
i obalans: blod, slem, gul och svart galla. Med rätt kost, verksamma örter 
och åderlåtning kunde jämvikt återfås. Sockret sades kyla, lugna, lösa 
slem och rensa tarmen. Gavs även vid hetsiga sjukdomar, sinnesrörelse, 
skräck och vrede orsakad av flödande galla. Läran om vätskorna, humoral-
patologin, dominerade västerlandets medicin från den grekiske läkaren 
Galenos på 100-talet till 1800-talets mitt. 

Symboler i marsipan

Mandelmassa kallades länge för ”hjärtsocker” eller ”marsipan för sjuka.” 
Vid klostren bakades massan med örter, kryddor, kanske pärlor och 
ädelsten till kraftbröd eller apotekarkakor. Med bilden av ett helgon fick 
kakan mera kraft. Marsipantårtor tillverkade i snidade formar blev dyrbar 
lyx på de förmögnas festbord. Dekorerade med färg och bladguld visade 
de makt och status. Formar från furstehus och borgerskap: självporträtt, 
mode och bibliska motiv i läcker välgörande marsipan. 

Foto: Karolina Kristensson,  
Nordiska museet. 
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Behandlingar och bot

Socker och honung användes flitigt i vården av sjuka fram till 1900. Både 
i skolmedicin och folklig läkekonst: vid förkylning, katarrer, halsinfek-
tioner och på svåra sår. För smak och ”consistens.” Sötman mildrade 
bittra ämnen. I socker reddes medel mot kikhosta och dysenteri. Siraps-
lavemang hävde förstoppning. Kloka gummor och gubbar hade egna 
recept. 

Apoteket, en godisbutik 

Här såldes socker och doftande kryddor. Söt magmedicin, läckra host-
piller, syltade körsbär, mjuk konfekt med nötter och nejlika. Sockret var 
apotekarens viktigaste vara. Örter konserverades i sirap, paketerades i 
härdat socker till en liten hållbar tablett. Konsten att tillreda läkemedel 
kom ur arabisk alkemi och spreds via läkemedelsläror i Europa. Apoteks-
varor kallades confectio och apotekaren confectarius, av latinets conficio, 
att tillreda. Kärl från svenska apotek. Till söt medicin, för lindring, tröst 
och bot. 

Apotekarkonst

Läkemedelslära spreds via klassiska medicinska texter. De listade 
hundratals ämnen, effekter och tillredningar. Som den persiske läkaren 
Avicennas Canon medicinae (år 1025) och Materia medica (ca 1240) av 
Abu Muhammad ibn al-Baitar från Malaga. Nationella standardverk, så 
kallade farmakopéer, kom på 1600-talet. Böckerna beskrev officiella medel 
som landets apotek skulle hålla. Piller, konfekt och sirapslösningar var 
viktiga läkemedelsformer som tillverkades med sockrets hjälp. Sveriges 
första farmakopé, Pharmacopeia Svecica, gavs ut 1775. 

Kolonialsocker och konfekt

Rörsocker från Karibien skeppas in till svenska hamnar. 
En begärlig importvara, dåtidens olja i världshandeln. 
Mängderna uppgår vid sekelskiftet 1800 till ett halvkilo per 
capita. Men de flesta har inte råd att smaka. Sockret säljs till 
städernas förmögna. De förbrukar desto mer – för njutning, 
förlustelse, konfekt och desserter. Adelsfru Reenstierna 
åker till stan för att handla ”Jag köpte ock en sockertopp” 
och ”måtte den genom Guds nåd räcka en tid” för nu var 
penningpungen tömd. Toppen vägde 24 kg. (ur Årstafruns 
dagbok 1822, Nordiska museet).  

Sötmans bismak 

Socker från slavkolonier i Amerika väckte reaktioner. Det var fel att njuta 
sötman som krävt ”många tusende Africaners swett, tårar och lif” skrev 
tidningarna. Anti-sockerrörelsen i England drev aktiv kamp mot slaveriet 
med sockerbojkott, dikter och bilder. Bland dem fanns opinionsbildaren 
Carl Bernhard Wadström från Norrköping, avbildad där han ses under-
visa den friköpte tonårsslaven Peter Pannah ur Emanuel Swedenborgs 
skrifter om en bättre värld. 

Borgerskapets taffel

Desserten var en given och viktig höjdpunkt i borgarklassens måltider. 

För information och 
pressbilder, se
pressens sida på
www.nordiskamuseet.se
  

Foto: Karolina Kristensson,  
Nordiska museet. 
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De söta rätterna kom allra sist och serverades i särskild ordning: först 
glacer, färsk frukt, sedan insyltade saker, geléer och cremer. Sist bakverk 
och konfekt, helst av 20 skilda slag. Allt storslaget, vackert och exklusivt. 
Dyrbara skålar på fot betonade sötmans status. Konfekt upplagd på 
speglar förstärkte kulör och mängdverkan. Det lyste av prakt från en 
förstklassig dukning med färgade ”såcker-werk” och skinande silver.

Hos konditorn 

Städernas sockerbagare var skickliga hantverkare med läckerbitar som 
specialitet. Konfekt, krokaner, glass, chokladarbeten och bakelser. På 
1830-talet bjöds kunderna att äta i butiken. Rummen möblerades med 
bord och stolar, speglar och ljuskronor. Vin, kaffe, musik, spel och 
nyheter serverades till en söt biskvi eller mandelkaka. Konditorierna låg 
på eleganta adresser och blev societetens sällskapsrum. Även för damer. 
Kafékulturen stod för vimlande stadsliv. Lockande lustfyllt, modernt och 
delikat.

Signalerande sött

Karameller beställdes hos sockerbagaren till bröllop, dop och begrav-
ningar. De bjöds vid högtid och fest för att uttrycka sorg, glädje och 
förhoppning. Eller gavs i smyg till den man höll kär. Sockret blev ett 
budskap, att spara eller äta. Omsorgsfullt smyckat med bilder och ord. 
Sötsaker spreds så småningom till folkliga marknader. Man kunde fria, 
göra slut eller förklara sin kärlek med versen på en karamell: 

O, hvad jag är dödligt kär – säg att äfven du det är! (Åmål 1899). 

Socker som vardagsmat

Det fanns gott om socker på 1930-talet. Av svenska socker-
betor tillverkades ökande mängder i landets fabriker. 
Sockret lanserades som basvara – ett modernt, funktionellt, 
behändigt livsmedel. Ju mer socker vi äter desto mer näring 
får vi, sa budskapen. Fler arbetstillfällen, högre välstånd. 
Socker skulle bli vardagsmat för alla i ett modernare Sverige. 
Aldrig förr hade vi ätit så mycket socker, 50 kg per person 
och år i genomsnitt. Det mesta användes i hushållen för 
sylt, saft och vardagsgröten.  

Moderna paket 

Svenska sockerfabriks AB satsade tidigt på kundvänliga förpackningar. 
Sensationella nyheter då lösvikt var det vanliga. Det fanns paket för alla 
behov. Bekväma, lättillgängliga. Till salu överallt, sa reklamen. Effektivt 
skulle sockret spridas över landet för masskonsumtion. En kavalkad av 
modeller gjorde entré på marknaden. Lagom till första semesterreformen 
kom Turistpaketet: ”den mest praktiska och näringsriktiga proviant som 
kan medföras å turistfärder, längre utflykter, promenader.”

Näringsriktigt socker

Att människor fick tillräckligt med näring var en central fråga i samtiden. 
Kosten skulle ge kraft enligt näringsläran. Kött, fisk, vitaminrika grön-
saker behövdes förstås, men de omvandlades inte lika lätt som sockret 
till bränsle och energi. Sockret sågs därför som en viktig kolhydrat i 

Sockerpaket-utbud, 1930-tal.  
Svenska sockerbolaget AB. 

Konfekt från 1800-talet. 
Foto: Karolina Kristensson,  
Nordiska museet. 
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folkkosten. Effektiv och ekonomisk. ”Per kalori kostar det ej mera än 
rågmjöl och avsevärt mindre än potatis och bröd av olika slag” påpekade 
en statlig utredning.     

Sockerbetan i folkhemmet  

Sockernäringen fick särskilt stöd på 1930-talet. För att undvika jord-
brukskris och arbetslöshet satsade statsmakterna på sockret. Betfälten 
sysselsatte många människor. Säsongsarbetare kom resande för gallring, 
rensning och skörd. Större åkrar, goda skördar, effektiv stordrift och stat-
liga garantier gav allt större sockerproduktion. Sockerbolaget hade vind i 
seglen och slog försäljningsrekord under 1930-talet. 

Nya tider, nya vanor

Intensiv propaganda från Sockerbolaget. Annonser, broschyrer, recept-
samlingar och läroböcker lanserade sockret som näringsriktig billig var-
dagsmat. Den största satsningen var biofilmen Sockerskrinet, producerad 
av SF med populära skådespelare i huvudrollerna. Den visade en ljusare 
tid, ett modernare bättre Sverige där socker inte längre var en lyxvara. 
Det var ett basnäringsmedel som ingen längre måste spara på. Filmen 
turnerade runtom i landet och sågs av en halv miljon människor.

Beta vulgaris

Konsten att göra socker av vitbetans söta saft utvecklades i Preussen 
kring 1800. Hundra år senare fick svensk sockernäring sitt genombrott. 
Med statligt stöd växte produktionen snabbt. På 1930-talet tillverkades 
mycket mer socker än befolkningen efterfrågade och kunde äta upp.

Folkkosten

Gröt med sylt eller socker. Kaffe, vetebröd och smörgås. Det var vanlig 
folkkost, särskilt bland landets hemarbetande husmödrar. De åt färre 
lagade rätter än männen. Upp till hälften av dagens måltider var kaffemål 
bland arbetarklassens kvinnor. Barnen fick upp till 20 procent av sin 
dagliga energi från sockret enligt samtida undersökningar. Sockret var 
nu mättande billig snabbmat för fattigare grupper i samhället. För första 
gången åt arbetarklassen mer socker än förmögnare hushåll i samhället. 

Sylt och saft

En omfattande konserveringskampanj drogs igång under mellankrigs-
tiden. En god husmor skulle sylta och safta och fylla skafferiet för vinterns 
behov. Det var tidens ideal. Sockerbolagets handbok Hemkonservering blev 
en av Sveriges mest spridda böcker för skolundervisning och hushåll, 
med nära miljonen exemplar mellan 1935 och 1955. Den betonade 
sockrets betydelsefulla roll för närande, billig och omväxlande kost och 
kostade bara 1 krona i handeln. 

Kaffe med dopp 

Kafferep med hembakta kakor var mönstret för folkligt umgänge. Boken 
Sju sorters kakor med svenska husmödrars egna favoritrecept blev en succé. 
Den visar tydligt att det söta fått en viktig roll i den sociala vardagen: 
”Har man sina kakburkar fyllda med goda småbröd är man alltid säker. 
Vem som än kommer och hälsar på, väntad eller oväntad, kan bjudas på 
kaffe med gott dopp. Och faktiskt är det så, att om man är känd för att 

Propaganda.  
Svenska sockerbolaget AB.

Foto: Gunnar Lundh,  
Nordiska museet. 
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baka goda kakor så tycker folk om att gå till en. Därför bör man alltid ha 
småbröd i förrådet.” (ur Sju sorters kakor 1945)

Köpesött 

Praliner och konfekt gavs bort i present och bjöds vid finare middagar 
både i folkliga och rikare kretsar. Enklare gotter och snask köptes för en 
slant i kiosken, över disk hos handlaren och vid biografens matinéer. 

Det hotfulla sockret

Socker har aldrig bara varit helt ofarligt. Tvärtom. Idéer om 
illavarslande följder har alltid löpt i sockrets spår – svarta 
tänder, fetma, kärlsjukdom, omoral och dålig karaktär.  
Vår egen samtid präglas av larm, debatter och nya rön om 
sockrets risker. Hoten har ständigt hängt samman med 
mängden vi ätit. Med överdrift och måttlöshet. För mycket 
av det goda väcker reaktioner.  

Tandröta 

Redan på 1600-talet ansåg naturforskare att socker angrep tänderna. Det 
frätte på emaljen, fick dem att ruttna. Kungligheter hade synbart dålig 
tandstatus. Gustav Vasa förlorade hela rader i käken under sin levnad 
och Ludvig XIV i Frankrike drog ut samtliga tänder när han fyllt 50. Efter 
en visit år 1598 hos Elisabeth I av England berättade hennes gäst:  

…sen kom drottningen – på sitt 65:e år  – mycket majestätisk; avlångt 
ansikte, huld men rynkig; hennes ögon små, men svarta och vänliga; 
näsan lite böjd; läpparna smala och hennes tänder svarta (en defekt som 
tycks drabba engelsmännen på grund av en alltför stor användning av 
socker) hon bar två pärlor i öronen, konstgjort rött hår; på huvudet en 
liten krona. (ur Paul Hentzners reseberättelse) 

”MAN BÖR ICKE TUGGA NÅGOT SOCKER, 

ICKE HELLER SOCKER-BAKELSER” 

Hälsoläror varnade under 1700- och 1800-talen för att äta klibbiga söt-
saker. Men det dröjde innan varningen angick det stora flertalet. Ända 
tills sockret blivit vardagsmat i 1900-talets Sverige. 

 [Notis ur hälsovännen 1926]

EXPERIMENT PÅ MÄNNISKOR 

På 1940-talet kallades karies ”vår tids största socialmedicinska problem.” 
Av tusen värnpliktiga män hade bara en enda friska tänder. Bland barn 
i skolåldern var läget lika illa. Åt de fel? För lite vitaminer? För mycket 
socker? För att klarlägga tandrötans orsaker genomfördes ett stort och 
omtalat vetenskapligt experiment vid Vipeholms anstalt för sinneslöa i 
Lund under åren 1947-1951. De intagna delades in i grupper och gavs 
olika mängder socker och klibbiga sötsaker som fastnade i tänderna.  
Resultaten visade ett klart samband mellan karies och sockerkonsum-
tion. Studien blev världsberömd för sin exakthet och används än idag 
som bevis i forskningen. Den har också väckt starka reaktioner kring etik 
och moral i vetenskapliga experiment med människor. 

Affisch från Medicinalstyrelsen. 
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Resultatet från experimenten på Vipeholm ledde till statliga åtgärder. 
Stora upplysningskampanjer spred rönen om socker och karies på 
1950-talet. Barn och vuxna skulle fostras att skydda tänderna från snask 
och klibbiga sötsaker. Noggrann borstning morgon och kväll och bara 
godis på lördagar. Fluorsköljning infördes i skolorna. Folktandvården 
fick uppdrag att förebygga hål i tänderna. Inte bara laga dem.  

[Medicinalstyrelsens affischkampanj 1950-tal]

Fetma

Varningar för sockrets fettbildande egenskaper började höras under 
1800-talet. ’Fettsot och isterbullar’ (fetma och fettvalkar) kunde skada 
hälsan. Läkare rekommenderade regelbundna måltider, måtta vid bordet, 
promenader, ridning och vedhuggning. För den tjocke sa regeln i hälso-
läran ”allt sött bör i det närmaste undwikas.” 

OM ATT BOTA KORPULENS 

…Desserten kommer. En ny fara … Ni bör misstro alla krokaner (de äro 
alltid mer eller mindre fint utstyrda bakverk) och avhålla er från biscuits 
och macarons. Då återstår er ändå alla slags frukter, syltsaker och mycket 
annat, som ni bör förstå att välja mellan, ifall ni följer mina grundsatser. 
(ur Brillant-Savarin Smakens fysiologi 1825)  

Välmående grupper åt allt mer socker, bakverk och söta drycker under 
1800-talet. Samtidigt blev ett smalt kroppsideal på modet i Europa. Vid 
sekelskiftet 1900 blev det möjligt att väga sig. Personvågar ställdes upp på 
offentliga platser till allmänhetens nytta och nöje. En slant i myntinkastet 
gav besked. Badrumsvågen lanserades i USA 1913 och kom till Sverige 
kort därpå. Alternativa sötningsmedel marknadsfördes för att ersätta ”det 
starkt fettbildande sockret.” 

Vi blir tyngre…  

Idag sägs modern processad mat med tillsatt socker göra människor 
tyngre. Experter varnar för en växande fetmaepidemi – vår tids globala 
hälsohot. Mängder av läsk och färdiglagad snabbmat hör till riskerna. I 
Sverige uppger hälften av vuxna att de försökt eller planerar att gå ner i 
vikt. Många dieter sätter sockret i fokus, som LCHF, Atkins, GI-kost och 
5-2 metoden.   

Hjärta och kärl  

Teorierna om sockrets effekter håller på att förändras. Dagens forskning 
säger att en viss mängd socker i kosten påverkar hjärta, kärl, lever och 
ämnesomsättning på negativt sätt. Redan på 1970-talet pekade studier 
på samband mellan sockret och kärlsjukdomarnas utbredning. Men 
resultaten fick aldrig genomslag. Då ansågs fettet i maten vara den stora 
hälsofaran. På 2000-talet vänds blickarna allt oftare mot sockret.  

Moral och frosseri

Sötsaker hör hemma i sociala sammanhang. Något sött att bjuda på, ge 
bort i present eller äta tillsammans i nöje och avkoppling. Den ensamme 
konsumenten som drar sig undan och vällustigt njuter av det söta för 
sig själv, riskerar att drabbas av moraliska fördömanden, såsom lättja, 
frosseri, dålig karaktär, snålhet eller ett slösaktigt lynne. 
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SPARA OCH SLÖSA, två mönsterflickor för god respektive dålig 
karaktär. Slösa snaskar godis och råkar ofta illa ut. Spara är skötsam och 
framgångsrik. De har använts sedan 1900-talets början i serier, på film 
och lever fortfarande kvar, senast som musikal från 2011.   

Barnen

Barn har varnats för att äta socker i historien. Deras magar ansågs allt för 
känsliga. Socker var gift i en mjuk liten kropp. Äldre, torra personer med 
stela leder tålde det bättre, sa Linné på 1700-talet. Regeln upprepades 
länge i läkarböckerna: Karameller och sötsaker gör man klokast i att så 
sent som möjligt låta barnen få smak för. 

Ohämmat snaskande på barns villkor accepteras sällan i vuxenvärlden. 
Det anses leda till oönskat, vilt beteende. Toleransen brukar öka om 
föräldrarna har kontroll över barnens njutning och sätter villkor för 
ätandet: en godbit som söt belöning eller som en välsmakande tröst.

 

Sockerlarm i tiden 

1500

Europeiska läkare varnar:

För mycket sött i drogerna 

Flera kända medicinare vänder sig mot apotekens generösa socker- 
användning. Läkande örter späs ut i välsmakande sirap och förlorar  
effekten. Sockret är en drog som kan skada om den tas på felaktigt sätt. 
Det säger den schweiziske läkaren och alkemisten Theophrastus  
Bombastus von Hohenheim (1493-1540), mer känd som Paracelus.  
Kollegorna Johannes Manardus i Italien (1462-1536) och den spanske 
läkaren Miguel Serveto (1511-1553) håller med. 

1600

Kemister undersöker sockret:

Kan orsaka jäsning i kroppen 

Naturforskare har analyserat sockret och hur det verkar i kroppen. 
Sockret bildar ’skarpa safter’, kan angripa organ, sätta igång inre jäsning 
och påverka blodet, menar den belgiske forskaren Johann Baptist van 
Helmont (1578-1644). Fler forskare talar om sockrets retande egen-
skaper och varnar för effekter på hälsan. Hit hör irländaren Robert Boyle 
(1627-1691) och engelsmännen Thomas Willis (1621-1675) och John Ray 
(1627-1705). 

1700

Carl von Linné säger: 

Undwik socker til dagligt bruk! 

Linné manar i en av sina föreläsningar att vi bör undvika socker till 
vardags. I England noteras att flera förr okända sjukdomar drabbat 
människor sedan sockerkonsumtionen ökat under 1700-talet. Britterna 
äter tio gånger mer socker än svenskarna. För känsliga magar är sockret 
skadligt, fortsätter Linné. Det kan ge feber, nära hemorrojder, förstöra 
aptiten och fräta på tänderna. 
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Slaveridebatten fortsätter i brittiska imperiet: 

Husfruar vägrar ”blodbesudlat socker”

Ladies of England uppmanas från och med 1792 att bojkotta socker i 
hederns och kristenhetens namn. Köp-vägran sprider sig i landet. Varje 
pound socker som förbrukas, kan likställas med två ounces mänskligt 
kött, skriver slaverimotståndaren och bokhandlaren William Fox i en 
appell. Om en brittisk familj avstår från 2,5 kg socker i veckan under två 
år räddas livet på en medmänniska, enligt Fox uträkningar.     

1800

Begravningsentreprenör skippade sockret:

Gick ner 21 kg  

Mr William Banting som driver en välkänd begravningsbyrå i centrala 
London har under lång tid lidit av fetma. Efter att ha prövat alla möjliga 
metoder för att minska i vikt har han nu hittat den rätta. På inrådan av 
Doktor Harvey i Soho åt han en sockerfri kost, minskade på kolhydra-
terna och förlorade mer än 20 kg. I en nyutkommen broschyr Letter on 
Corpulence, Addressed to the Public (1863) delar han med sig av sina erfaren-
heter. Metoden har snabbt blivit mycket populär och kallas ”Banting” 
efter Mr William själv.   

1900

Frisksportare rasar: 

”Grova felaktigheter om sockret”

Sockerbolagets kampanjer som ska få oss att öka sockerkonsumtionen 
bygger på vilseledande resonemang, säger den välkände frisksportaren 
Are Waerland i en nyutkommen stridsskrift (1938). Det råder ingen tvekan 
om att det raffinerade sockret, vitt mjöl och kakor hotar folkhälsan. För 
en bättre folkkost uppmanas läsaren äta vegetabilier, frukt, fullvärdiga 
sädesslag och mjölkprodukter istället. Då slipper vi bristsjukdomar,  
sockersjuka, tandröta och tarmar som slutat arbeta, menar han.

[Are Waerlands debattbok 1938] 

Medicinalstyrelsen kräver 1953: 

Inför sockerskatt  

Överdriven, oreglerad sockerkonsumtion har drabbat Sverige, säger 
Axel Höjer, Medicinalstyrelsens generaldirektör. Vår nya livsföring med 
ändrade kostvanor skadar både hälsan och samhällsekonomin. ”Mer 
än 90 procent av svenska barn torde lida av tandröta” fortsätter han. 
Sockerskatt bör därför införas. Även extra skatt på kolor, karameller, söta 
kakor och bakverk. Det behövs regler för snaskförsäljning vid skolor och 
biografer och svenskt bröd bör göras sockerfritt. Alla måste medverka till 
bättre vanor, betonar generaldirektören.   

2000

Stor amerikansk studie:

Söt mat skadar hjärtat   

Ju mer tillsatt socker i maten desto större risk för hjärt-kärlsjukdom. Det 
visar en stor studie som följt 10 000 vuxna amerikaner under 14 års tid. 
Resultaten talar för att sockret är en oberoende riskfaktor för sjuklighet 
och för tidig död. Oavsett kroppsvikt, matvanor och övrig livsstil tycks 
mängden socker orsaka problemen, skriver forskarna. Risken ökade om 
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sockret utgjorde mer än 10 procent av det dagliga kaloriintaget. I Sverige 
får fyra av tio dagligen i sig mer socker än så, enligt Livsmedelsverket. 

En sötare värld 

Idag finns socker i överflöd. Vi har ständig tillgång till stora 
utbud av billiga sötvaror och sötad mat. Nya vanor samsas 
med äldre traditioner. Påkostade efterrätter och handgjorda 
praliner för fest och flärd. Lösgodis och läsk för fredagsmys 
i soffan. Något sött till tröst, som plåster på såren. En kaka 
till kaffet. Snabb energi. Sötman är självklar i vardagen. Den 
finns överallt och i många former. Det är inte lätt att orientera 
sig bland sockersorter och sötade livsmedel i masskonsum-
tionens tid. Inte heller bland alla åsikter och bud om sock-
rets dåliga och goda egenskaper.  

Masskonsumtion   

Ingen vet egentligen hur mycket socker vi äter. Uppskattningen säger att 
vi årligen i genomsnitt förbrukat kring 40 kg socker per person sedan 
efterkrigstiden. Men flera sockersorter som livsmedelsindustrin använder 
ingår inte i den statistiken. Hit hör glukossirap i glass och godis, bakverk 
och färdiglagade maträtter. Sådana varor äter vi alltmer av. Sedan 1960- 
talet har svensken stegrat sin årskonsumtion av godis och choklad med 
10 kg. Det årliga läskdrickandet har ökat från 22 till 90 liter per person i 
genomsnitt. Vi äter också allt mer färdiglagad mat. Den sötas för hållbar-
hetens skull, för aptitligare smak, konsistens och utseende. 

Kärt barn, många namn  

Det talas om dolt sockret i maten, om sockerfällor i butikernas hyllor. 
Ibland är det svårt att veta om ett livsmedel är sötat eller inte. Det finns 
många olika sötningsmedel på marknaden och de går under många olika 
namn. Vissa är kaloririka, andra inte. Affären liknar en djungel av koder, 
beteckningar och e-nummer som kunden måste känna till för att ha 
kontroll över sina val.

Riktlinjer

Fjorton sockerbitar om dagen. Mer än så bör en vuxen inte äta, enligt 
närings-rekommendationerna i Norden. För barn är dagsransonen sju 
sockerbitar. Nyligen skärptes normen ytterligare av Världshälsoorganisa-
tionen (WHO) som vill halvera mängden. Om vuxna höll sig till 7 socker-
bitar och barn till 3,5 skulle hälsoläget i världens länder förbättras, säger 
de. En liter läsk innehåller ungefär 30 stycken.

Utställningen Socker visas 3 oktober 2014 – 6 september 2015. 

Projektledare för utställningen  
Amanda Creutzer, tfn 08-519 545 43,  
amanda.creutzer@nordiskamuseet.se 

Ämnesansvarig intendent  
Ulrika Torell, FD, tfn 08-519 547 96, 
ulrika.torell@nordiskamuseet.se 

Form: JoAnn Tan Studio. 


