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Tänk så mycket mat vi bara 
för en generation sedan inte 
hade en aning om; sushi, 
falafel, bulgur, yoghurt, tacos 

för att ta några exempel. Jag minns 
fortfarande exakt var och när jag åt min 
första pizza.  Och jag minns när den 
enda TV-kanalen, på bästa sändningstid, 
d emonstrerade hur spaghetti skulle ätas. 
Vi tittade förvånat på.

Nu ingår mat från hela världen i vår 
matkultur. Skinkan till jul, äggen till 
påsk och sillen till midsommar har fått 
nya kläder och nya tillbehör. I sociala 
medier och “gammelmedia” svämmar 
det över av recept, tips och matidéer. Det 
känns som om vi verkligen inte behöver 
fler nyheter på livsmedelsområdet. Men 
det gör vi!

Att det vi äter kan ge oss hälso-
problem vet vi redan. Ändå ökar kon-
tinuerligt hälsoproblemen orsakade av 
våra matvanor.  Det är uppenbart att vi 

trots allt detta prat om mat saknar något. 
Vi behöver fler goda och attraktiva 

livsmedel, som kan bidra till bättre 
folkhälsa, ge lägre belastning på miljön 
och högre inkomst till lantbrukaren. Det 
behövs med andra ord fler innovationer 
inom livsmedelsproduktionen.

Själva ordet innovation leder 
tanken – åtminstone min – till skruvar, 
muttrar och blankt stål. Separatorn och 
t etraedern är de enda jag kommer på 
med en koppling till livsmedel.

Men nog finns det innovationer 
också inom själva matproduktionen. 
De är bara alldeles för få.  Ibland har 
de sitt ursprung i forskning. Havre-
mjölk och andra produkter baserade 
på havre är – i alla avseenden – goda 
exempel på det.  Visst är det är fan-
tastiskt när en gröda som vi är bäst i 
världen på att odla, och som är mycket 
bra för hälsan, kommer till användning 
i nya produkter. Och vi har ännu bara 

sett början på den utvecklingen.
Mejeriprodukter och drycker 

med tillsatta bakteriekulturer är andra 
e xempel på forskningsbaserade innova-
tiva livsmedel. Men även de bruna bönor 
med mexikansk kryddning, som jag 
köpte i somras på Öland är en innova-
tion. En inhemsk proteingröda har 
smaksatts på ett modernt sätt och blir 
exempel på ett spännande nytänkande.

Innovativa livsmedel kan baseras 
på forskning, men de kan också vara 
resultatet av en mer köksnära påhittig-
het. Alla sorters förnyelse behövs. Det 
är en viktig samhällsuppgift att främja 
en innovativ utveckling på livsmedels-
området och att undanröja hindren.

Innovationer handlar när allt 
kommer omkring inte enbart om skru-
var och muttrar. Svensk livsmedelspro-
duktion kan bli ett draglok i ekonomin 
och bidra till en hållbar samhällsutveck-
ling om vi bara vågar satsa på den.
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intill. Du som redan har C ska INTE skicka denna kupong!
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Att studera till dietist 
är p opulärt och finns ofta 
med på listor över fram-
tidsyrken. Trots det 
finns det varje år bara 
nittio u tbildningsplatser
i l andet fördelat på 
tre orter: 
Göteborg, Uppsala och 
Umeå. U tbildningarna är 
genom sina legitimations-
krav likvärdiga men har 
något olika inriktning.

Av Kajsa Asp Jonson

Dietist 
– populärt yrke i ständig utveckling

– Utbildningen är på många sätt unik, både i sitt 
innehåll och i och med att det utbildas så få. Examen ger 
möjlighet till den legitimation som krävs för att arbeta 
som dietist inom hälso- och sjukvården.

Dietistutbildningen är extremt populär, men har 
endast nittio utbildningsplatser per år i Sverige. Många 
har dietistutbildningen som sitt förstahandsval. Majori-
teten sökande är tjejer som kommer direkt från gymna-
siet, bara var tionde är kille.

– Det är ett högt söktryck och höga betyg krävs för 
att bli antagen, säger Agneta. Det är en stor utmaning 
att driva en liten utbildning med mycket begränsade 
ekonomiska resurser, och samtidigt bibehålla en god 
kvalitet. På tre år ska studenten utveckla kunskap, färdig-
heter och förhållningsätt som fodras för dietistexamen.

I Göteborg ligger dietistutbildningen under den 
medicinska fakulteten med klinisk nutritio n 
som huvudämne och kostbehandling som 
huvud inriktning. I Umeå och Uppsala tillhör 

samhällsvetenskaplig fakultet med kostvetenskap som 
huvudämne, berättar Henriette Philipson som är 
p rogramansvarig för utbildningen i Göteborg. Hon har 
själv titeln dietetiker/klinisk näringsfysiolog, en sam-
nordisk nutritionsutbildning som lades ned i samband 
med att Sverige gick med i EU.

UNIK OCH POPULÄR III Agneta Andersson är legitime-
rad dietist, universitetslektor, docent, och programsam-
ordnare på Institutionen för kostvetenskap som bedriver 
dietistutbildningen vid Uppsala universitet.
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TVÄRVETENSKAPLIG III – Dietistutbildningen 
är tvärvetenskaplig och har en tydligt vetenskaplig 
i nriktning, berättar Sandra Ottosson, legitimerad 
dietist, universitetslektor, och programsamordnare 
för dietistprogrammet i Umeå, vid Institutionen för 
kostvetenskap. 

Dietistyrket är ett relativt ungt yrke som hela tiden 
utvecklas. Utbildningen är genom sin tvärvetenskap-
liga uppläggning både bred och djup inom kost och 
nutritionsområdet och den genomsyras av såväl psyko-
sociala aspekter i relation till människans ätande som 
matens medicinska roll i relation till hälsa och sjukdom. 
Utgångspunkten är människan och maten sett ur ett 
helhetsperspektiv.

Sandra Ottosson förklarar att de två inledande termi-
nerna ger grundläggande kunskaper inom bland annat 
livsmedelskemi, biokemi, livsmedelskunskap, fysiologi 
och psykologi metabolism, näringslära och hälsosamma 
matvanor. Dessa förenas i det centrala kompetensområ-
det dietetik och klinisk nutrition. Den senare delen av 
utbildningen är mer yrkesinriktad med examensarbete 
och praktik.

LEGITIMERING SÄTTER RAMAR III – Den ständiga 
utvecklingen av yrket gör att vi hela tiden måste se 
över, utveckla och förändra innehållet i utbildningen. 
Eftersom vi examinerar mot ett legitimationsyrke måste 
både innehåll och examination motsvara de nationella 
examensmålen, poängterar hon.

Många dietiststudenter har en ganska tydlig inrikt-
ning när de startar sin utbildning. Under studietiden 
inser man bredden i yrket och ser att man kan göra 
andra saker med sin kunskap; allt fler jobbar inom livs-
medelsindustrin och ett växande antal startar eget.

Vissa studenter är nyfikna på det mesta, andra vet 
tidigt att de vill jobba exempelvis med barn och övervikt 
eller födoämnesöverkänslighet hos vuxna, vissa visar sig 
tidigt vara intresserade av forskning. De senaste tio åren 
har det blivit allt mer fokus på folkhälsa och samband 
mellan kost och motion. 

– Man tänker i termer av friskfaktorer istället för risk-
faktorer. Många tränar på ganska hög nivå, och just nu 
ser vi ett större intresse för idrottsnutrition hos studen-
terna, särskilt hos killarna, märker Henriette Philipson.

PRAKTISK DEL III Agneta Andersson håller med:
– I början av utbildningen är många främst intresserade 
av kostens betydelse för hälsa och brinner för att vägleda 
andra till en hälsosam livsstil. När de möter nya perspek-
tiv och områden växer intresset för kostens betydelse 
inom sjukvården, med specifika frågeställningar för 
olika patientgrupper. Under praktiken och den verk-
samhetsförlagda delen av utbildningen som genomförs 
under den sjätte och avslutande terminen får studen-
terna omsätta sina teoretiska kunskaper och färdigheter 
i ”verkligheten”. Den delen av utbildningen är väldigt 
uppskattad.

Erfarna dietister verksamma inom hälso- och 
sjukvården handleder de blivande kollegorna. Det är 
alltid mycket pusslande för att få ihop praktikplatserna 
eftersom många har begränsade möjligheter 
att ta emot och handleda studenter.

VETENSKAPLIG GRUND III 
Utbildningen kopplas till forsk-
ning redan från start och har 
genomgående en vetenskaplig 
grund där studenterna exem-
pelvis i sina redovisningar och 
rapporter alltid måste för-

– Arbetsmarkna
den för dietister 
har förbättrats 
och de som läser 
vidare idag gör 
det av intresse, 
inte för att det 
är ont om jobb, 
säger Henriette 
Philipsson, Göte
borgs universitet. 

Intresset för en hälsosam livsstil ökar fokus 
på kost och motion. Foto istockphoto
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ankra fakta i forskningsreferenser. De tränas i ett kritiskt 
förhållningsätt och i att tolka vetenskapliga artiklar och 
att alltid tillämpa vetenskaplig metodik.

Studenterna möter de flesta av institutionens dokto-
rander, lektorer och professorer och får se olika perspek-
tiv inom varierande forskningsområden, berättar Agneta 
Andersson.

– Efter grundexamen finns möjlighet att läsa master-
program, och därefter gå vidare med forskar utbildning. 
För närvarande har vi tre doktorander med dietistbak-
grund samt en disputerad hos oss i Uppsala. Alla dessa 
är involverade i forskningsprojekt som på olika sätt är 
kopplade till utbildningen och vi hoppas detta inspire-
rar fler att intressera sig för forskning.

SAMVERKAN ÖVER YRKESGRÄNSER III Represen-
tanter för de tre utbildningsorterna träffas regelbundet 
för att tillsammans diskutera gemensamma utbild-
ningsfrågor och utveckla dietistutbildningarna. Yrkets 
och utbildningarnas utveckling bevakas även interna-
tionellt, framför allt via medlemskap det europeiska 
nätverket EFAD (European Federation of the Associa-
tions of Dietitians). Dessutom bedrivs olika typer av 
samarbeten med andra yrkesutbildningar.

I Göteborg finns ett unikt samarbete med tand-
läkarutbildningen, kallat interprofessionellt lärande.

– Sedan två år samarbetar dietiststudenter och 
tandläkarstudenter bland annat kring utveckling av ett 
screeninginstrument för att hitta patienter med problem 
med kost och näring, berättar Henriette Philipson. 
Inom tandvården finns en regelbunden kontroll som 
det är smart att bygga vidare på. Tandläkaren är ofta 
den som först kommer i kontakt med personer som har 
svårt att äta.

– Det borde vara naturligt för folktandvården att ha 
en dietist knuten till sig, och vi hoppas att detta första 
steg innebär en vidareutveckling i den riktningen.

TAL OCH MAT III I Uppsala består det interprofessio-
nella lärandet av samarbete med logopedprogrammet, 

bland annat med patientfall kring ät- och sväljsvårighe-
ter och konsistensanpassad kost. Studenterna samläser 
även kurser i medicinsk fysiologi med apotekarstuden-
ter. Dietetik och folkhälsa, kostsociologi och veten-
skaplig metodik läser man tillsammans med blivande 
kostvetare. Kursledningen samarbetar också med andra 
institutioner när det gäller utbildning i exempelvis 
psykologi och samtalsmetodik.

Samarbete med företag och andra typer av arbets-
givare kring forskning kan också komma att byggas ut.

– Vi har en viktig uppgift i att stimulera till ett 
livslångt lärande där kunskap och färdigheter successivt 
byggs upp, bevaras och kan tillämpas som en färdig-
het i problemlösning inom flera områden, och inte 
enbart att man pluggar inför tentorna, menar Agneta 
A ndersson.

DIETISTER MOT EN LJUSNANDE FRAMTID III – Det 
är en allmän uppfattning att det inte finns några jobb 
för dietister, men nu äntligen har det lossnat på arbets-
marknaden! Förut har många läst det fjärde frivilliga 
året för att slippa bli arbetslösa men nu märker vi en 
attitydförändring. De flesta som numera läser vidare 
gör det för att de verkligen vill det, berättar Henriette 
Philipson.

I Uppsala har man nyligen genomfört en alumni-
enkät över de som tog sin dietistexamen under åren 
2000 till 2009. Den visar att majoriteten, cirka 70 
procent har fått jobb som dietist inom två månader 
efter avslutad utbildning, varav drygt hälften på en 
tillsvidaretjänst.

– Vi ser en liknande utveckling även i Umeå, intygar 
Sandra Ottosson.

Majoriteten får jobb inom landstinget, vissa i privata 
företag och kommuner. Allt fler arbetar dessutom som 
projektledare, chefer eller produktspecialister i livsmed-
els- och läkemedelsindustrin, samt inom universitet 
och högskolor. Intresset för mat och hälsa skapar en 
ständigt ökande efterfrågan på personer med just dietis-
ternas kunskaper. 

– Vi har en viktig uppgift i 
att stimulera till ett livslångt 
lärande där vetenskapligt 
baserad kunskap och 
p raktiska färdigheter 
s uccessivt byggs upp 
och kan användas till att 
lösa problem inom flera 
områden, säger Agneta 
A ndersson, Uppsala 
u niversitet.

– Dietistutbildningen är 
tvärvetenskaplig och har 

en tydligt vetenskap
lig inriktning, berättar 

Sandra Ottosson, Umeå 
universitet.
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De klassiska utbildningsorterna när det gäller 
livsmedel är Lund, Göteborg, Uppsala och 
Kalmar. Av dem är det egentligen bara 
SLUs livsmedelsagronomprogram i Uppsala 

och nutrition och livsmedelsvetenskap på Linnéuniversi-
tetet i Kalmar där inriktningen från början är livsmedel. 
För civilingenjörsprogrammen på Lunds tekniska 
högskola, LTH, i Lund och Chalmers i Göteborg väljs 
inriktning först på m otsvarande mastersnivå.

LIVSMEDELSAGRONOM FRÅN START III  – Av 
de cirka 160 agronomstudenter som antas varje år 
väljer mellan 15 och 20 livsmedelsinriktning, säger 
K ristine Koch, SLU, forskare i livsmedelsvetenskap och 
institutions studierektor.

Antalet sökande varierar något mellan åren, men 
ligger i genomsnitt som för agronomprogrammet som 
helhet omkring 1,5 sökande per antagen student. Det är 
alltså ganska lätt att komma in på utbildningen, som är 
femårig och ger agronomexamen.

I undervisningen kommer studenterna nära forsk-
ningen, i synnerhet i de ämnesspecifika kurserna senare i 
utbildningen, där meriterade forskare undervisar i mindre 
grupper.

STYRKA I VÄRDEKEDJAN III – Det unika för vårt pro-
gram är kopplingen till primärproduktionen som ger en 
förståelse för hela värdekedjan och för råvaran och hur 
slutprodukten påverkas, säger Kristine.

– Utexaminerade livsmedelsagronomer har lätt att få 
jobb och hamnar ofta i livsmedelsindustrin, där de arbe-
tar med bland annat livsmedelssäkerhet och produktut-
veckling. En del börjar också inom livsmedelstillsyn och 
på myndigheter, medan några stannar kvar och forskar, 

säger Cornelia Witthöft, programstudierektor.
SLU har också en tradition att samverka med utbild-

ningar i andra länder och att ha en relativt stor andel 
studenter med utländsk bakgrund, ofta från utvecklings-
länder. Vid sidan av agronomprogrammet finns också en 
internationell master i Food of Life som ingår i EU-
programmet Erasmus.

NUTRITION OCH LIVSMEDELSVETENSKAP III 
Programmet i nutrition och livsmedelsvetenskap vid 
Linnéuniversitetet i Kalmar är treårigt med naturveten-
skaplig grundkompetens som intagningskrav. Varje år 
tas 20 studenter in och utbildningen ger grundläggande 
kunskaper i kemi med inriktning mot livsmedel och i 
humanbiologi med inriktning mot nutrition.

– Vår inriktning mot livsmedelsvetenskap ger dess-
utom kunskaper för arbete inom produktutveckling och 
kvalitetsarbete i livsmedelsindustrin, säger Anna Blücher, 

Många vägar 
till livsmedels-
kunnande
Liksom resmålet Rom har livsmedelsbranschen en mängd olika 
ingångar och de som arbetar i branschen visar upp en mångfärgad 
provkarta på utbildning och bakgrundserfarenheter. Men för den 
som vill läsa en högre utbildning med livsmedelsinriktning från 
start är valmöjligheterna begränsade.

Av Lennart Wikström


Det unika för livsmedels
agronomer är kopplingen till 
primärproduktionen, säger 
Kristine Koch, SLU.

Våra studenter kan, förutom  
med produktutveckling och 
livsmedelssäkerhet också 
arbeta med nutritionsfrågor, 
säger Anna Blücher, 
Linnéuniversitetet.



8 C – En idétidskrift om cerealier   Nr 3 • 2014

lektor och programansvarig. Studenterna kan, förutom 
produktutveckling och livsmedelssäkerhet också arbeta 
med nutritionsfrågor.

Utbildningen vid Linnéuniversitetet är känd för att 
ha ett nära samarbete med näringslivet i regionen, och 
efter avslutat kandidatexamen ger programmet behörig-
het att söka mastersprogram i kemi i Kalmar, nutrition 
och folkhälsonutrition i Stockholm och livsmedelsveten-
skap vid Köpenhamns universitet.

SAMMANHÅLLEN CIVILINGENJÖRSEXAMEN 
III Civilingenjörsprogrammen vid LTH i Lund och 
Chalmer s i Göteborg har likartade upplägg, där 
studentern a kan välja en inriktning mot livsmedel på 
motsvarande mastersnivå efter tre år.

– På LTH kan studenterna som börjat läsa bioteknik 
specialisera sig inom livsmedel efter tredje året, berät-
tar professor Marie Wahlgren, som är ordförande i 
utbildningsnämnden för bland annat kemiteknik och 
bioteknik vid LTH. Kursplanen innehåller en blandning 
med vissa obligatoriska kurser och ett visst antal valbara 
kurser inom livsmedelsområdet.

Exempelvis läser alla livsmedelsmikrobiologi och 
komplexa livsmedel. Dessutom ingår en obligatorisk 
projektkurs med mer industriell inriktning.

Tidigare togs 60 studenter in på bioteknikprogram-
met, men antalet intagna har minskat något till drygt 
50 eftersom fler idag fullföljer utbildningen än tidigare. 
Av de cirka 40 som tar ut examen är det 10–15 som valt 
livsmedelsinriktning.

TYDLIG TEKNIKINRIKTNING III III – Det som utmär-
ker vårt program är att vi har en tung teknikinriktning 
med en stor andel processteknik, säger Marie. Vi har 
också starkt produktfokus i livsmedelsinriktningen med 
spetskurser inom bland annat probiotika. Studenterna 
läser tillsammans med dem som går det internationella 
mastersprogrammet där vi medvetet blandar dem i 
olika gruppuppgifter som exempelvis den obligatoriska 
projektkursen.

Koppling till forskning finns via lärare och examens-
arbeten, som ofta resulterar i vetenskapliga artiklar.

– De flesta examensarbeten har tillräcklig vetenskap-

lig grundkvalitet för att räcka för en publicering, men 
många av våra svenska studenter är mer industriellt 
inriktade och duktiga på att hitta den typen av projekt.

FÖRDJUPNING III – Vi arbetar ständigt med att 
utveckla programmet och då räcker det inte med att 
få in fler kurser, utan studenterna behöver istället ges 
ytterligare tillfällen till fördjupning. Ett sådant exempel 
är projektkursen, även fungerar som en preparandkurs 
för dem som vill forska vidare.

Vid sidan av livsmedelsinriktningen på bioteknikpro-
grammet finns i Lund en internationell masters i Food 
Technology and Nutrition och en master inom EU-pro-
grammet Erasmus i Food Innovation and Product Design.

KEMISK GRUNDSTEN III Civilingenjörsprogrammet i 
bioteknik på Chalmers tar in 60 studenter, och har det 
högsta söktrycket till livsmedelsutbildningar vid sidan av 
dietistprogrammet. Inriktningen mot livsmedel görs som 
på LTH efter tredje året, där civilingenjörsstudenterna 
har möjlighet att välja mastersprogram.

– Vårt bioteknikprogram har växt fram ur vårt kemi-
teknikprogram, och har en kemisk eller molekylär inrikt-
ning som en viktig grundsten, säger Carl Johan Franzén, 
docent i bioreaktionsteknik och programansvarig för 
civilingenjörsprogrammet i bioteknik. Med vårt upplägg 
med tre gemensamma år i en kandidatdel kan biotek-
nikstudenterna välja någon av tio mastersprogrammen, 
där det finns möjlighet att fördjupa sig med livsmedel 
som tillämpning. Specialiseringen mot life science sker i 
mastersprogrammet Biotechnology.

FERMENTATION OCH OMICS III Livsmedelsspåret 
består av fem obligatoriska och en valfri kurs Det finns 
också flera kurser som inriktar sig mot biomedicinsk 
forskning och industriell bioteknik. 

– Inom den grundläggande delen av utbildningen 
ingår både fermentationsteknik och genombaserade tek-
niker, så kallade -omics, i de obligatoriska kurserna, säger 
Carl Johan. Alla studenter lär sid de vetenskapliga grun-
derna inom industriell bioteknik, metabolisk design och 
systembiologi, och på mastersnivå finns avancerade kurser 
inom detta både som obligatoriska och valbara kurser.

Den internationella inriktningen betonas genom att 
alla Chalmers civilingenjörsutbildningar avslutas med 
internationella mastersprogram.

STARKT ENTREPRENÖRSPROGRAM III Chalmers har 
också en lång tradition av samverkan med näringslivet 
och har även ett mastersprogram inom entreprenörskap 
och affärsutveckling, där bioteknik är ett särskilt spår.

– Vi har haft flera livsmedelsprojekt inom Bio Track, 
berättar Kristina Henricson Briggs, doktorand och 
projekt ledare på Chalmers entreprenörskola.

Ett av företagen som fortfarande finns kvar inom 
Encubator är Cereduce, som specialiserat sig på att han-
tera nackdelarna med höga alkoholhalter i vin.

– Ett annat helt nytt projekt som ännu inte nått 
företagsstadiet är utveckling av en algbaserad livsmedels-
ingrediens, som handlar om att algen gör att kroppen 
inte tar upp samma mängd salt, och att den även kan 
användas för att minska fettupptaget. 

– Vårt bioteknikprogram har en tydlig 
kemisk inriktning, säger Carl Johan 
Franzén, Chalmers.

– Vårt livsmedels
program har en 
tung teknikinrikt
ning med stor 
andel processtek
nik, säger Marie 
Wahgren, LTH.
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Jennie Johansson arbetar sedan nio år tillbaka 
som dietist på Lantmännen AXA. Tillsammans 
med kollegan Karin Magnusson ansvarar hon 
för f öretagets kompetens inom idrottsnutrition, 

alltså vad och hur man ska äta för att prestera bra när man 
sportar. Målgruppen är individuella idrottare och lag på alla 
tänkbara nivåer, klubbar och föreningar såväl som landslag.

DRÖMJOBB III Under studietiden drömde hon om att 
bli fotbollslandslagets dietist, men fick inget stöd från 
sina lärare.

– ”Du kommer att jobba på sjukhus” sa de, berättar 
Jennie, men direkt när hon blev klar med dietistutbild-
ningen fick hon jobb på AXA, och ansvarar sedan dess 
för kost för landslagsspelare och andra idrottare. Det 
blev precis så som hon önskade!

Arbetet består till hälften av skrivbordsarbete som 
konsumentkontakt och informationsarbete, att skriva 
texter till olika träningstidningar och hemsidor. Och att 
representera företaget i samband med events som Vasa-
loppet och Lidingöloppet. Andra hälften fylls av mer 
praktisk rådgivning till enskilda idrottare och lag, oftast i 
grupp, men även till individuella idrottare som cyklister 
och friidrottare.

DEL I SPONSRING III Hockeyförbundet är en av 
AXA:s samarbetspartners. Jennie träffar alla lag. Den 
största utmaningen är att få dem att avsätta tid i sina 
tighta scheman, men de flesta är motiverade.

– Jag kan hjälpa dem att bli bäst – det är en bra 
utgångspunkt. Jag träffar spelarna och deras tränare 
och coacher. De flesta har i stort sett samma behov och 
frågeställningar, men ofta väljs 4–5 spelare ut för indivi-
duell rådgivning. Det kan till exempel vara någon med 
allergi, eller någon som behöver gå ner eller upp i vikt, 
berättar Jennie.

– Lagen är stolta över att ha en kompetent kost-
rådgivare. Det ger en viss status att man inte enbart 
jobbar med träningen utan även med kosten och 
helhetstänk.

Modedieter och trender inom matområdet har under 
de senaste åren påverkat innehållet i Jennie 
Johanssons jobb.

– Förr var det fokus på allmänt 
bra mat, under de senaste åren har 
det förskjutits till allt fler frågor 
på detaljnivå, dels kring varför 
man behöver kolhydrater, men 
även specifikt kring innehållet i 
våra produkter, berättar Jennie 
Johansson. Ofta måste man 
bemöta detaljerade fråge-
ställningar från privatpersoner.

KOLHYDRATER HÖJER PRE-
STATIONEN III Allmänna 
uppfattningar om att man 
bör dra ner på kolhydrater 
har under de senaste åren 
påverkat vissa idrottares 
matvanor och livsmedels-
val. Kanske har de av 
tränare eller andra som 

Kunskap om kost 
en konkurrensfördel
 De allra flesta dietister arbetar med näring för att förebygga 
och behandla sjukdomar – på sjukhus, specialistmottagningar 
eller inom primärvården. Ett litet men växande antal dietister 
a rbetar inom livsmedelsindustrin. Här möter vi två av dem, 
Jennie J ohansson och Latifa L indberg.

Av Kajsa Asp Jonson

– Under de senaste åren 
har fokus förskjutits 

alltmer till detaljnivå, dels 
kring varför man behöver 

kolhydrater, dels kring 
enskilda ingredienser i våra 

produkter, berättar Jennie 
Johansson, Lantmännen 
AXA. Foto: Lantmännen
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lever ett betydligt mer s tillasittande liv fått höra att man 
mår bättre utan k olhydrater. Men detta ger helt motsatt 
effekt hos den som tränar varje dag. Kolhydraterna är 
musklernas bränsle och helt avgörande för prestationen 
hos personer som är fysiskt aktiva.

– Inom vissa idrotter är extremkoster ett stort pro-
blem, berättar Jennie. Ofta rekommenderar fystränarna 
att man ska utesluta kolhydrater, gluten och laktos. I 
längden kan detta få allvarliga konsekvenser i form av 
försämrad prestation och utveckling. Idrottarna mår 
dåligt och orkar mindre, och dessutom blir livet betyd-
ligt krångligare – helt i onödan.

– Media vill ofta ha enkla budskap i ”svart eller vitt”, 
då blir det också den förenklade bilden som når läsaren 
och konsumenten. Om vi ska få ut vettiga budskap i 
media måste man våga vara framåt och säker i sin stånd-
punkt. Det är viktigt att vi dietister som är experterna 
inom mat och näring tar plats och att vi kommer med 
tydliga budskap, avslutar Jennie Johansson.

SE HELHETEN III Latifa Lindberg är legitimerad dietist 
och Senior Nutrition and Health Manager på Unilever 
Sverige sedan 2009. Dessförinnan har hon arbetat som 
dietist på COOP och även haft mer traditionella dietist-
jobb. Erfarenheterna från vården, dagligvaruhandeln och 
nu på ett internationellt livsmedelsföretag gör att hon 
har ett brett hälsoperspektiv.

– Att ha sett mat och hälsa från olika arenor bidrar 
till en helhetssyn och en öppenhet för samverkan mellan 
olika aktörer, vilket är ett måste för att vi ska komma på 
rätt köl vad gäller folkhälsan.

– Vi behöver bli bättre på att se helheten och samar-
beta med olika professioner och över gränser. Det gäller 

till exempel vårdcentraler, matbutiker, tränings-
centra och andra arenor för fysisk aktivitet, 

myndigheter och organisationer – och 
även politiker så vi får bättre cykelvä-

gar och säkra och trevliga prome-
nadvägar. Livsmedelsbranschen 

har självklart också mycket att 
bidra med genom att använda 
och göra ny forskning tillgäng-
lig för konsumenterna via bra 
produkter.

KVALITETSSÄKRING III 
– Att ha dietistkompetens 
in-house på livsmedels-
företagen innebär en 

kvalitetssäkring. Vi kan 
ställa krav från insidan, 
skapa synergier och hjälpa 
marknadsförare att göra 
rätt saker.

Latifa brinner för att 
hitta lösningar för att 
hjälpa konsumenten till 
en mer hälsosam vardag. 
Ett sådant exempel är U  ni-

levers samarbete med 1,6- och 2,6-miljonersklubben, ett 
av företagets hållbarhetsprojekt med fokus på hälsa.

– I projektet finns många kombinerade intressen. 
Vi uppmuntrar till mer fysisk aktivitet, bland annat 
motiveras människor genom att vi skänker pengar till 
forskning kring kvinnors hjärthälsa när de promenerar 
– samtidigt som man själv mår bättre. Dessutom bidrar 
vi med kunskap kring samband mellan mat och hälsa på 
vetenskaplig grund, och produkter med bra fettkvalitet 
som underlättar för att konsumenterna att göra hälso-
samma val. Företag måste jobba med hållbarhet inom 
sitt arbetsområde för att ge tillbaka i de sammanhang 
där man tjänar sina pengar, menar Latifa Lindberg.

KONSUMENTEN STYR III – Konsumenternas efterfrå-
gan styr utbudet på marknaden, men hälsobudskapen 
vi nås av i media har många gånger ingen vetenskaplig 
grund. Ofta dominerar förutfattade meningar och 
myter, anser Latifa.

Hon håller med Jennie Johansson om att det vore 
väldigt bra om dietister syns mer i media och lyfter 
kostbudskapen till en mer vetenskaplig nivå.

– Fler företag kan bli bättre på att använda och föra 
ut den kunskap som finns så att den kommer folkhälsan 
till gagn, bland annat genom att på ett ansvarsfullt sätt 
göra hälsopåståenden. Det är vårt ansvar att produkt-
utveckla på vetenskaplig grund, och näringsrekommen-
dationerna och nya forskningsrön ligger ofta som grund 
för vårt arbete.

FETT MED KVALITET III Latifas jobb handlar mycket 
om kvalitetssäkring, både kring produkterna och i hälso-
påståenden och kommunikation, med konsumenten 
såväl som med personer som arbetar med hälsa och mat 
i sin profession.

– Självklart lägger jag störst fokus på hur en bra 
fettkvalitet kan bidra till en hälsosam kost. Vegetabiliskt 
fett gör det enklare att följa näringsrekommendationerna 
och är dessutom miljömässigt hållbart med 75–80 pro-
cent mindre miljöpåverkan än för animaliskt fett. Men 
jag vill inte enbart berätta om Unilevers produkter. Jag 
vill hjälpa människor att göra bra val för hälsan och att 
förstå sambanden och helheten.

MYTER OM MAT III Latifa märker tydligt att det finns 
en misstänksamhet kring livsmedelsindustrin och en av 
utmaningarna är att jobba mot de rykten som florerar 
kring ingredienser och produktion – inte minst vad 
gäller margarin. Nya och gamla myter blommar upp och 
informationen sprids på ett helt annat sätt än för bara 
några år sedan. Trots det tycker hon att det har blivit 
bättre. Det finns en ökad förståelse och mer kunskap hos 
allmänheten, och större transparens i företagen.

– Ibland är det svårt att nå ut med korrekt och 
aktuell information, och som stor aktör vill vi ha högsta 
standard på allting. Det är upp till var och en att välja, 
men det är viktigt att besluten baseras på fakta, avslutar 
Latifa Lindberg. 

– Vi behöver bli bättre på att se helheten och samarbeta med olika 
professioner och över gränser, säger Latifa Lindberg, Unilever. 
Foto: Unilever
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Med kostexperternas budskap om en 
varierad och balanserad kost i bakhuvu-
det borde vi istället inse att det inte är 
genom att utesluta vissa livsmedel eller 

näringsämnen som vi kommer att må bättre. Istället 
handlar det mer om kvalitet, inte kvantitet, och att vi får 
i oss rätt sorts kolhydrater.

INSULIN OCH BLODSOCKER III – Idén med vårt pro-
jekt vara att testa olika typer av kolhydrater och under-
söka deras effekter på olika hälsomarkörer, bland annat 
insulinsvar och glukosreglering, berättar Knud-Erik 
Bach Knudsen, som är professor i molekylär näringslära 

och cellbiologi på institutionen för djurvetenskap vid 
Århus Universitet i Danmark.

Syftet var att med kunskap om olika kostfibrers 
inverkan på ämnesomsättning kunna skräddarsy ingre-
dienser med specifika funktionella effekter. En sådan 
intressant tänkbar råvara var ett fiberkoncentrat från 
framställning av gluten och stärkelse från vete och rikt 
på arabinoxylane r. Arabinoxylaner är en typ av lösliga 
fibrer som finns i vete och råg, och som motsvaras av 
betaglukaner i havre och korn.

TESTAT PÅ GRISAR III De andra fibrerna som testades 
var betaglukaner från havre och majsstärkelse som 

Skräddarsydda 
fibrer till vardags



Foto: Jonas Engström

Kolhydrater har fått ta mycket stryk de 
senaste åren, och att bekänna sig till 
low carb-dieter i olika former har 
blivit näst intill en r örelse. Men 
att minska e ller utesluta 
kolhydrater ur kosten är inte 
en hållbar l ösning.

Av Lennart Wikström
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behandlats så att den bröts ner långsammare.
– Innan vi gjorde försök på människor testade vi de 

olika fibrerna på gris och råtta, berättar Knud-Erik. På 
gris gjorde vi försök på grisar där vi kan ta ut prover på 
bestämda ställen under matsmältningen för att se var 
någonstans i mag-tarmkanalen som olika beståndsde-
lar bryts ned. Dessutom gjorde vi försök där vi mätte 
upptag i blodet.

RÅTTOR MED DIABETES III Försöken på råtta gjordes 
med djur som har en genetisk förändring som gör att de 
efter en viss tid utvecklar diabetes typ 2 utan att provo-
ceras av en särskild kost.

– Vi gav djuren en kontrollkost som bestod av ett 

pelleterat foder med vitt bröd, berättar Merete Lindberg 
Hartvigsen, som i början av sommaren disputerade på 
sin forskning i projektet.

Merete har en examen i human näringslära från 
Köpenhamns universitet och har utbildat sig till klinisk 
dietist. Sin forskning bedrev hon som en del av sin tjänst 
vid en forskningsavdelning på universitetssjukhuset i 
Århus med Knud-Erik som en av fyra handledare.

– Försöksdieterna var samma typ men med bröd 
bakat med antingen betaglukaner från havre, fiberkon-
centrat från framställning av stärkelse från vete, rågbröd 
med hela kärnor eller traditionellt danskt rågbröd, som 
vi använde som en positiv kontroll.

RÅG OCH VETEFIBRER III I djurförsöken visade sig 
fibrerna ha effekt, men resultatet berodde på vilken sorts 
fiber som användes som ingrediens.

– Vi såg att insjuknandet i diabetes fördröjdes jämfört 
med kontrollen för alla typer av fibrer utom betagluka-
nerna, förklarar Merete. I djurförsöken visade sig brödet 
med vetefiberkoncentratet med hög andel arabinoxylan 
lika effektivt som rågbrödet när det gällde att bromsa 
insjuknandet i diabetes. Däremot var effekten av 
betaglukanerna betydligt sämre än väntat.

Den sämre effekten av betaglukaner förklarar fors-
karna med den relativt hårda processningen. Fibrerna 
blandades först i en deg som bakades till bröd, och som 
sedan tillsammans med andra foderingredienser blan-
dades i ett pelleterat foder. Detta ledde till att betaglu-
kanerna delvis bröts ned och inte fick den effekt som de 
skulle haft om de varit intakta.

– Efter djurförsöken visste vi vilka fiberingredienser 
som var intressanta att gå vidare med och kunde då ta 
nästa steg med försök på människa.

RÅG OCH HAVREFIBRER III I studien ingick femton 
försökspersoner med störd ämnesomsättning, så kallat 
metabolt syndrom. Det innebär en kombination av 
övervikt i form av bukfetma, förhöjt blodtryck, förhöjda 
blodfetter, förhöjt blodsocker och försämrat insulinsvar. 
Försökspersonerna fick bröd med betaglukaner, vetefi-
berkoncentrat och ett traditionellt rågbröd. Vetebröd 
bakat på siktat vetemjöl fungerade som kontroll.

– Något överraskande fick vi omvända resultat i 
humanförsöket, berättar Merete. Havre och det traditio-
nella rågbrödet gav bäst effekter på glukosomsättning, 
medan brödet med vetefiber bara sänkte maxvärdet på 
blodsocker.

MÄTTA LÄNGRE
I en andra studie på personer med metabola syndromet 
undersöktes också mättnad och så kallad second meal-
effekt, det vill säga hur en måltid påverkar energiintag 
och glukosomsättning vid en efterföljande måltid.

– I det första försöket med bröd såg vi att alla tre 
bröden med fibrer mättade mer än det vita brödet, men 
det resulterade inte i ett lägre energiintag vid efterföljande 
måltid. I det andra försöket gav gröt med både vetefibrer 
och rågkärnor en minskad hungerkänsla än kontrollen.

PROTEINER SOM STÖR III Detta förklarades med att 
vetefiberkoncentratet, som kommer från framställning 

Projekt BioFunCarb
BioFunCarb står för Biofunctional Carbohydrates, 
b iologiskt funktionella kolhydrater, och projektet har som 
syfte att ta fram underlag som gör det möjligt att skräddarsy 
kolhydrater i kosten så att de ger en förbättrat upptag och 
omsättning av glukos.

De kolhydrater som undersökts är en speciell typ av stärkelse 
som lättare bildar så kallad resistent stärkelse, och betaglu-
kan och arabinoxylan med olika kedjelängd. Som ingredien-
ser har forskarna använt kommersiellt tillgängliga produkter.

Projektet har avslutats och resulterat i ett antal artiklar och 
en avhandling. Bearbetning av den omfattande mängden 
data från projektet pågår fortfarande och kommer enligt 
professor Knud-Erik Bach Knudsen att ge ytterligare 
s pännande resultat.

– För att vi ska få i oss mer 
kostfiber är det intressant 
att ta fram berikade bröd, 
gröt och frukostprodukter, 
säger professor KnudErik 
Bach Knudsen, Århus 
Universitet.
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av stärkelse från vete, också innehåller relativt stora 
mängder protein. Från tidigare försök vet man att den 
typen av proteiner det är fråga om påverkar mättnad och 
hormonbalansen, bland annat insulin. Detta maskerade 
sannolikt en del av vetefibrernas positiva effekter.

Omsättning av fibrerna studerades genom att mäta 
bildning av butyrat, smörsyra, i tjocktarmen, och vätgas 
i utandningsluften. Båda visade med en snygg samkorre-
lation att fibrerna började brytas ned efter fyra timmar.

SMAKEN VIKTIG III Merete tittade också på de olika 
brödens sensoriska egenskaper för att undersöka a cceptans.

– Det spelar ingen roll hur nyttigt ett bröd eller en 
gröt är om det inte smakar gott. Här fann vi skillnader 
i smak, eftersmak, utseende och övergripande smaklig-
het som sannolikt skulle påverka val av produkt. Den 
mest uppskattade produkten var faktiskt en gröt med 
vetefiber. När det gäller bröden fann vi inga eller bara 
små skillnader i smaklighet.

– Det är alltså möjligt att ta fram både goda och 
hälsosamma produkter i form av bröd, gröt och frukost-
flingor med betaglukan och produkter berikade med 
vetefiber, säger Merete. Ur forskningssynpunkt är det 
mest intressant att göra studier över längre tid för att se 
långtidseffekter.

STABILARE VETEFIBRER III – Det finns en potential 
i vetefiber och arabinoxylaner, säger Knud-Erik, men då 
behöver vi få fram renare råvara. Vi har inte tagit fram 
några färdiga produkter, men det är fullt möjligt att baka 
ett fiberrikt vetebröd som fler kan tycka om.

Knud-Erik är också positiv till betaglukaner, men kan 
konstatera att bröd med tillsatt betaglukan lätt får en viss 
gummiartad konsistens.

– Vi har också kunnat se att arabinoxylanerna i vetefi-
bern är mer stabila och motståndskraftiga mot nedbryt-
ning före tjocktarmen, och att de har en tydligare effekt 
på mättnad.

MATA TARMBAKTERIERNA III I ett annat projekt där 
ännu inte resultaten hunnit sammanställas undersöker 
Knud-Erik och hans kollegor hur olika fibrer påverkar 
tarmflorans sammansättning och vilka kortkedjiga 
fettsyror som bildas i tjocktarmen när fibrerna bryts ned 
av bakterierna.

– Vi undersökte dieter med arabinoxylaner, enzym-
behandlad vetekli och resistent stärkelse. Även här har 
vi inledningsvis använt oss av grisar för att se vad vi kan 
förvänta oss när vi testar på människa.

I humanförsöken testades två dieter, en western diet, 
som kännetecknas av hög andel snabba kolhydrater, hög 
andel mättat fett och liten mängd fibrer, och en hälso-
sam kolhydratbaserad diet med högt innehåll av fiber. 20 
personer ingick i studien som var en så kallad crossover 
där alla försökspersoner fick prova båda dieterna under 
fyra veckor med en mellanperiod på fyra veckor. Av de 
som påbörjade studien fullföljde 19.

VETEFIBER BRA FÖR TARMFLORAN III – I väntan på 
att resultaten sammanställs har vi ändå kunnat se vissa 
effekter. I försöken på gris gav dieten med arabinoxyla-
ner högre produktion av smörsyra än resistent stärkelse.

Projekt ButCoIns
Projektet ButCoIns – där But står för butyrat (smörsyra), 
Co för colonic (tjocktarmen) och Ins för insulin – har som 
syfte att förbättra tarmhälsan, öka insulinkänsligheten och 
förbättra glukosomsättningen genom att stimulera ökad 
bildning av smörsyra med olika typer av prebiotika, det vill 
säga kolhydrater som stimulerar tjocktarmens nyttiga bakte-
rier. De kostfibrer som undersöks är resistent stärkelse och 
arabinoxylaner, både intakta och enzymbehandlade.
Projektets experimentella del är avslutad och sammanställ-
ningen av data pågår.

Vill du veta mer?
Hartvigsen, M.L. Biofunctional Carbohydrates and the Metabolic 
S yndrome. Doktorsavhandling Aarhus University Hospital, Århus 2014.

– I försök på råtta såg vi att enzymbehandlad vetefiber 
gav ett lägre pH i början av blindtarmen, vilket verkar 
stimulera vissa bakterier och ge en högre produktion av 
smörsyra. Vi tror att de delvis nedbrutna fibrerna har 
delar som kan fungera som en primer, en stimulant, för 
vissa bakterier.

ÄT MER FIBRER III – Vi kan konstatera att vi i 
vårt moderna samhälle har förskjutit vårt intag av 
k olhydrater mot mer lätt nedbrytbara som socker och 
stärkelse. Om vi kunde gå över till en mer fiberrik kost 
skulle många uppleva att de mådde bättre och vi skulle 
inte ha samma hälsoproblem med det vi kallar välfärds-
sjukdomar.

Knud-Erik menar att för att få människor att äta 
mer kostfiber är det intressant att utveckla bröd, gröt, 
frukostflingor.

– Den mest framkomliga vägen är kanske med gröt 
och müsli, och jag tror också på möjligheten att blanda 
i fibrer i drycker eller yoghurt, men att det då kan bli 
svårare att få tillräckliga mängder, avslutar han. 

– Det spelar ingen 
roll hur nyttigt ett 
bröd eller en gröt 
är om det inte 
smakar gott, säger
Merete Lindberg 
Hartvigsen, Århus 
Universitet. 
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Visst behöver vi mer fibrer! 
Men även vanlig stärkelse kan 
bli resistent och fungera som 
n äring åt våra nyttiga bakterier 
i tjocktarmen. Det gäller bara 
att behandla den rätt.

Av Lennart Wikström

I en spannmålskärna utgör stärkelsen den absolut 
dominerande andelen av kolhydraterna. När 
kärnan mals och processas följer stärkelsen med 
och påverkas på olika sätt av behandlingen. Det 

vanligaste är att stärkelsen genom att ta upp vatten 
sväller och gelatiniseras och på så sätt blir lättare för oss 
att bryta ner till glukos och ta upp – nog så viktigt när 
tillgången till mat är begränsad.

RESISTENT STÄRKELSE III Men idag är inte 
probleme t att vi får i oss för lite energi, snarare tvärtom. 
I stället är vår typiska västerländska kost för fattig på 
fibrer. Frågan är hur vi kan få i oss mer fibrer utan att 
behöva ändra våra vanor alltför mycket.

Ett intressant sätt att närma sig problemet är att göra 
stärkelsen mer motståndskraftig mot nedbrytning, så 
att den inte bryts ner förrän i tjocktarmen. Då fungerar 
den som näring åt de nyttiga tarmbakterierna och räknas 
faktiskt som kostfiber.

För att få reda på lite mer träffade jag Malin Johans-
son Bohm och Sophia Natt och Dag Danielsson som var 
precis nyblivna civilingenjörer vid LTH, och som till-
sammans gjort ett examensarbete om resistent stärkelse.

FYRA TYPER AV RS III – Det finns fyra olika grund-
typer av resistent stärkelse, RS, berättar de.

De fyra olika typerna, som benämns RS1, RS2, RS3 
och RS4 är när stärkelsen är inkapslad i hela celler, som 
i en intakt spannmålskärna, när den finns intakt i ett 
stärkelse korn, som i potatisstärkelse, när den retro-

Stärkelse med 
motståndskraft 
  – så god som kostfiber

graderat, återkristalliserats, som i kall potatis eller ris, 
eller när den förändrats kemiskt så att den inte bryts ned 
av kroppens egna enzymer.

– De typerna vi intresserade oss för var RS2 och RS3, 
och då främst den typen av resistent stärkelse som bildas 
när stärkelsen återkristalliseras. Den processen är lättare 
att styra, den kan kombineras med enzymatisk behandling 
och är dessutom mindre känslig för exempelvis värme än 
när man ska försöka hålla stärkelsen o påverkad.

OLIKA MJÖLER III De råvaror som Malin och Sophia 
undersökt är vanligt bagerivetemjöl som jämförts med 
ren vetestärkelse, och korn- och vetesorter med hög 
andel amylos, ogrenad stärkelse som naturligt bildar 
stabilare strukturer än grenad amylopektin. Proverna har 

– Pasta är en mindre komplicera d p rodukt där den enzyma
tiskt b ehandlade stärkelsen skulle kunna provas, säger Malin 
Johansson Bohm.



  15C – En idétidskrift om cerealier   Nr 3 • 2014

sedan behandlats med olika typer av uppvärmning och 
mängd vatten.

– Tidigare har vi provat att hindra stärkelsen från att 
ta upp vatten och gelatiniseras, antingen genom en lägre 
temperatur eller lägre vattenhalt, berättar Malin, men vi 
fick inte särskilt intressanta resultat.

UPPREPAD VÄRMEBEHANDLING III – Därför valde 
vi att gå vidare med andra metoder, och en metod som 
fungerade bra var upprepad autoklavering vid hög tem-
peratur och med vatten, säger Sophia.

Autoklaveringen gjordes med uppvärmning och ned-
kylning, och vid fyra olika temperaturer. De stärkelse rika 
produkter som provades var vanlig vetestärkelse och vete 
och korn med förhöjd amyloshalt. 

ENZYM SOM KLIPPER III Ett alternativ till att välja 
en sort med hög andel amylos, är att behandla vanlig 
gelatiniserad vetestärkelse med ett enzym som klipper av 
grenarna på den grenade stärkelsen, amylopektinet, och 
därigenom gör det mer likt den ogrenade amylosen.

– Det vi upptäckte vid den enzymatiska behand-
lingen var att det var viktigare att ha en ren stärkelse än 
ett mjöl med hög andel amylos, förklarar Sophia.

 – Eftersom vi fick så bra resultat med enzymatisk 
behandling av vanlig stärkelse hade det varit intressant 
att undersöka en ren vetestärkelse med hög amyloshalt, 
säger Sophia.

För vilka produkter kan det vara intressant att öka 
andelen resistent stärkelse med den metod som Malin 
och Sophia testat?

PASTA OCH FLINGOR III – Om man kollar vilka pro-
dukter som innehåller majsstärkelse med hög amyloshalt 
är det oftast bakade produkter, säger Malin. Men vi 
skulle nog hellre gå vidare med pasta, som är en mindre 
komplicerad produkt, och så skulle vi gärna velat prova 
extruderade frukostcerealier för att se vad enbart den 
processen skulle kunna göra. Den är också möjlig att 
styra så att den ger mer resistent stärkelse.

– Det finns ju vissa begränsningar vad du kan göra 
med en ingrediens med resistent stärkelse och där behöver 
man undersöka vidare vilka processer som är lämpliga. En 
möjlighet kan vara att göra den enzymatiska behandlingen 
som en del av huvudprocessen, säger Sophia.

LIVSMEDEL LOCKAR III Malin och Sophias examens-
arbete som redovisades i juni var avslutningen på deras 
utbildning till civilingenjörer. Vad händer nu?

– Vi söker båda jobb, säger Malin. För min del är 
jag intresserad av att arbeta mer med utveckling av 
forskningsbaserade produkter. Även om det var mer 
av en slump att det blev vi fastnade för att arbeta med 
s tärkelse, kände jag direkt att det här var rätt. Kopp-
lingen mat och hälsa har alltid intresserat mig, och även 
om jag ibland sneglat åt läkemedel har livsmedel och 
hälsa verkat mer spännande.

– Jag är nyfiken på att lära mig mer om livsmedel och 
prova på något som vi inte hittills gjort under utbild-
ningen, säger Sophia. Livsmedel har fler dimensioner än 
läkemedel, och precis som för Malin är det inriktningen 
mot hälsa som väckt min nyfikenhet.

När vi skiljs i den friska sensommarvinden önskar jag 
dem lycka till och känner mig hoppfull för vår bransch, 
som verkligen behöver fler nyfikna och ambitiösa 
m edarbetare som Malin och Sophia. 

Stärkelse som behandlats med hydrotermiska metoder visar 
inga förändringar i smak eller lukt, men har en tendens att 
bilda klumpar.

– En intressant möjlighet är att göra enzymatisk behandling 
av stärkelse för att få mer resistent stärkelse som en del av 
huvud processen, säger Sophia Natt och Dag Danielsson.
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nordiska kosten har varit idén om att det är möjligt att 
översätta medelhavskonceptet till ett liknande koncept 
men med nordiska förtecken.

BRETT NORDISKT GREPP III – Projektet Sysdiet har 
sin bakgrund i samma grundidéer, men med en lite 

Nordisk kost den 
nya smarta maten
Stödet för att en hälsosam kost sammansatt av nordiska råvaror är 
minst lika nyttig som den så omskrivna medelhavskosten blir allt 
s tarkare. I en stor nordisk studie har forskarna samlat data som kan 
bidra till att anpassa en hälsosam nordisk diet till enskilda individer.

Av Lennart Wikström

Möjligheten att med nordiska 
råvaror äta lika nyttigt som 
med medelhavskonceptet har 
skapat stort intresse för den 
nordiska kosten.
Foto Daniel Hertzell

Efter den så kallade NORDIET-studien som 
Lantmännens Forskningsstiftelse finansie-
rade och som kom 2011 börjar nu resulta-
ten om de positiva effekterna av en allsidig 

kost baserad på typiska nordiska livsmedel rada upp sig 
i medierna. Bakgrunden för det stora intresset för den 



  17C – En idétidskrift om cerealier   Nr 3 • 2014

annan infallsvinkel, berättar docent Ulf Risérus, docent 
i klinisk nutrition och metabolism vid institutionen för 
folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

I Sysdiet har 12 forskargrupper från de nordiska 
länderna tagit ett lite bredare grepp där huvudsyftet 
med projektet var att hitta bakgrundmekanismer i den 
nordiska kosten med en rad biomarkörer och ämnesom-
sättningsstudier.

– När vi startade projektet fanns inte många studier 
genomförda. Till skillnad från många andra studier var 
den här upplagd som en multicenterstudie och genomför-
des på sex olika orter med en ansvarig grupp på varje plats.

ÖVERVIKTIGA FÖRSÖKSPERSONER III En annan 
viktig skillnad i studien var också att de personerna 
som ingick var en riskgrupp med ett BMI på i genom-
snitt över 30 och med flera symptom på det metabola 
syndromet.

Av drygt trehundra undersökta personer genomfördes 
studien med 104 individer som skulle äta en hälsosam 
nordisk kost, medan 96 personer fick äta kontrollkosten. 
Den nordiska hälsosamma kosten var en fiberrik kost 
med en relativt stor andel frukt, bär, baljväxter, fet fisk 
och rapsolja, och en relativt liten andel socker, mättat 
fett, salt och snabbmat. Sammansättningen följde de 
nordiska näringsrekommendationerna. Kontrolldieten 
utgjordes av en kost liknande den som äts av den nord-
iska genomsnittsinvånaren.

VIKTIGT HÅLLA VIKTEN III För att renodla resultaten 
skulle deltagarna hålla sin vikt genom hela studien, 
eftersom en viktsminskning i sig ofta medför förbätt-
rade värden på en rad hälsomarkörer. Det skulle kunna 
maskera effekten av själva dieten.

Försökspersonerna fick följa sina respektive koster i 
18 eller 24 veckor, beroende på när de olika forskargrup-
perna kom igång med sina studier. En mängd prover 
togs vid försökens början, under tiden och vid försöks-
tidens slut.

STORA VARIATIONER III Samtidigt som antalet delta-
gare i studien var stort var de spridda på flera centra och 
försöksgrupper. Är det bra eller dåligt?

– Det har både för- och nackdelar, säger Ulf. Visst 
finns det vissa skillnader i måltidsmönster och bered-
ning som kan påverka resultaten. Men eftersom vi inte 
bara var ute efter att studera några enskilda effekter utan 
också fånga upp och bättre förstå variationer mellan 
olika individer och grupper tillförde upplägget mer än 
det störde.

En annan fördel som Ulf vill lyfta fram är att den här 
typen av upplägg utnyttjar den bredare kompetensen 
hos olika forskargrupper genom att koppla samman flera 
centra med olika kompetenser.

– Vi hade inte fått samma täckning och höga nivå på 
studien om den bara genomförts hos en av de ingående 
grupperna.

BANTAT BORTFALL III När studien avslutades var det 
96 personer som hade fullföljt med den nordiska dieten, 
medan 70 personer fullföljde med kontrolldieten. Bort-

fallet berodde bland 
annat på att personer 
som ändrade vikt mer 
än 4 kg upp eller ner 
plockades bort.

Att det var ett så 
stort bortfall i kon-
trollgruppen berodde 
på att de hade svårt 
att följa en så kallad 
normal diet under så 
lång tid.

– Vi får inte 
glömma bort att det 
rörde sig om personer 
med fetma, och att 
de har en naturlig 
strävan att vilja gå ned 
i vikt, förklarar Ulf. Att då äta en vikts uppehållande diet i 
närmare ett halvår kan vara svårt för många.

EFFEKTER PÅ BLODFETTER III Vilka resultat förvän-
tade ni er av studien?

– En hypotes var att den nordiska dieten skulle resul-
tera i en förbättrad insulinkänslighet. Men det kunde 
vi inte se, den långa tiden till trots. Vi såg heller inga 
signifikanta blodtrycksänkande effekter i gruppen som 
fick den hälsosamma dieten. Varför vi inte fick de vän-
tade effekterna är också ett intressant resultat. Om det är 
kopplat till de stora variationerna eller att deltagarna inte 
tilläts gå ned i vikt, vilket de annars sannolikt skulle ha 
gjort, kan vi inte uttala oss om.

De effekter som den hälsosamma dieten gav var mer 
blygsamma, men ändå positiva. Framför allt minskade 
skadligt kolesterol i blodet, samt vissa andra blodfetter 
kopplade till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

– Med hjälp av vissa biomarkörer går det att välja 
ut undergrupper som varit bättre på att följa den 
föreskrivna dieten, och då såg vi att de gynnsamma 
effekterna på vissa blodfetter blev tydligare och även 

Sysdiet
SYSDIET är ett projekt i nordiska rådets forsk-
ningsprogram Nordic Centres of Excellence 
och inleddes 2007. Namnet SYSDIET står för 
Systems biology in controlled dietary interven-
tions and cohort studies, och syftet med projek-
tet har varit att med olika metoder undersöka på 
vilket sätt den nordiska kosten kan utvecklas så 
att den främjar hälsa och förebygger det meta-
bola syndromet och de olika sjukdomstillstånd 
som är kopplat till detta.

Sammanlagt har 12 olika forskargrupper från 
Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge 
ingått med den finska gruppen vid universitetet i 
Kuopio som koordinator.

http://www.sysdiet.fi/sv/main_page

– Den nordiska 
kosten har stor 
hälsopotential 
och att välja 
nordiskt är 
smart, säger 
Ulf Risérus, 
Uppsala 
u niversitet.
Foto:
Catarina 
Olsson
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förbättrades blodtryck. Det visar att följsamhet är viktig 
i den här typen av studier.

MOTVERKAR INFLAMMATION III Var det några resul-
tat som ni inte väntat er?

– Vi kunde se signifikanta förändringar för en 
inflammationsmarkör, IL-1RA, ett protein som hämmar 
inflammation, förklara Ulf. Den var lägre i gruppen som 
åt den hälsosamma dieten, medan den steg tydligt i kon-
trollgruppen. Dels indikerar den att en hälsosam nordisk 
diet delvis skulle kunna motverka subklinisk inflamma-
tion som är kopplad till ökad risk att utveckla diabetes 
typ 2, dels att kontrolldieten egentligen var sämre än den 
kost som försökspersonerna normalt åt.

En annan upptäckt var att de som åt den hälsosamma 
dieten hade högre nivåer av magnesium, ett mineral som 
finns i fullkornsprodukter, och att nivån var kopplat till 
specifika biomarkörer som indikerar hur mycket rågfiber 
försökspersonerna åt.

– Vi fann också att oavsett vilken diet försöksperso-
nerna följde så tycktes de som åt mer fullkornsråg ha 
lägre nivå av fasteinsulin och var mindre insulinresistenta.

INDIVIDANPASSAD KOST III Det finns fortfarande 
en mängd data som inte hunnit sammanställas. Så 
även om det stora projektet formellt avslutats kommer 
forskarna att fortsätta vaska fram nya resultat och det 
finns planer på att bilda ett mer permanent nordiskt 
centrum för mat, näringslära och hälsa. Några speciellt 
intressanta områden är sambanden mellan tarmflora 
och olika biomarkörer, och möjligheten att utifrån 
en kombination av markörer fastställa vad försöks-
personerna faktisk har ätit.

– I förlängningen hoppas vi även med hjälp av olika 
biomarkörer i blodet kunna se hur enskilda individer 
svarar på olika typer av livsmedel och därmed kunna ta 
fram mer individanpassade kostrekommendationer.

Forskarnas slutsatser är att nordisk lokalproducerad 
kost är minst lika bra som medelhavskosten, och att det 
finns flera studier som stöder detta.

– Men det finns fortfarande mycket kvar att göra för 
att hitta de mest gynnsamma k ombinationerna och nivå-
erna av olika komponenter. Helt klart är dock att den 
nordiska kosten har stor potential och att välja nordiskt 
är smart, avslutar Ulf.  

Men att en stenålderskost inte skulle inne-
hålla spannmål, och i synnerhet inget 
gluten, är helt fel, menar professor Fred 
Brouns, Maastricht School of Health, 

Medicine and Life Sciences, Nederländerna. Även om 
det först var med framväxten av jordbruket i Mellan-
östern för mellan 11 000 och 12 000 år sedan som vi 
började odla vete i stor skala innebär det inte att vi inte 
ätit vete innan dess.

De första gräsen med stora likheter med våra spann-
målsslag finns belagda i fossil så långt tillbaka som 300 
miljoner år. Arkeologiska bevis för att människan samlat 
in och processat spannmål är daterade till för 23 000 
år sedan. På stora flata malstenar har man hittat spår av 
vilda former av vete, korn och havre. I 45 000 år gamla 
tänder från neandertal-människor har man hittat mikro-

fossil av processad spannmål. Det finns också belägg för 
att gräsfrön ingått i födan för människans förfäder under 
flera miljoner år.

Vi har alltså enligt professor Brouns ätit och a npassat 
oss till spannmål under en stor del av vår utveckling. 
Genom urval och klassisk växtförädling har vi ökat 
framför allt andelen stärkelse och lagringsprotein i form 
av gluten. Men den del av gluten som huvudsakligen är 
involverad i utveckling av celiaki, alfagliadiner, är lägre 
i dagens sorter än i de uråldriga egyptiska vetetyperna 
som exempelvis Kamut, och som odlades i det tidiga 
jordbruket.

Professor Brouns menar alltså vi människor är 
a npassade till en kost med spannmål som innehåller 
gluten, och att fullkornsspannmål utgör en naturlig del 
även av stenålderskosten. 

Spannmål och evolutionen
Det finns många förespråkare för att vi ska gå tillbaka till en kost liknande den vi 
åt innan vi blev bofasta jordbrukare, så kallad stenålderskost. Kring den finns ock-
så många föreställningar om vad vi åt som jägare och samlare. Framför allt skylls 
våra moderna hälsoproblem på spannmåls- och mjölkprodukter, som tillsammans 
med kött och ägg är typiska jordbruksprodukter.

Foto Eric Ericsson
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En knäckebrödssmörgås till frukost i stället 
för vetebröd gör att du håller dig mätt längre 
och äter mindre till lunch. Att det kan vara 
så enkelt att äta och må bättre visade forskare 

på SLU i våras, och resultaten fick dem att vilja under-
söka frågan kring mättnad och aptit vidare.

– Vi har tidigare sett goda effekter av råg på aptit och 
mättnad, berättar Rikard Landberg, docent i livsmedels-
vetenskap på SLU i Uppsala. Vi vet också sen tidigare att 
proteiner ger en högre mättnadskänsla än kolhydrater 
och fett.

KOMBINERADE RÅG, PROTEIN OCH FIBRER III En 
annan aspekt som också kommit fram är att lättned-
brytbara kostfibrer som lätt bryts ned till kortkedjiga 
fettsyror också ger en ökad mättnadskänsla.

– Vi ville därför undersöka vilka effekter de enskilda 
komponenterna hade var för sig och när de kombinera-
des på olika sätt.

Med vitt bröd som kontroll jämfördes två olika mäng-
der gröt med 40 och 55 g råg och tre typer av råggröt 
med 40 g råg och antingen en mindre mängd lättned-
brytbar kostfiber i form av inulin och en större mängd 
protein, lika mängder tillsatt fiber och protein och en 
större mängd fiber och mindre mängd protein. Som pro-
tein valdes ett vegetabiliskt protein i form av vetegluten.

Försöket genomfördes som en korttidsstudie där 21 
personer fick både testmåltider och kontroll. Under 
åtta timmar mättes en rad parametrar, bland annat togs 
blodprover och utandningsprover, och försökspersonerna 
fick registrera hunger, mättnad och önskan att äta. Efter 
fyra och åtta timmar fick de äta så mycket de ville av en 
lagad måltid.

HOPPAS PÅ FÖRSTÄRKNING  III– Resultaten håller 
på att sammanställas och vi har inte publicerat dem än, 

men vi hoppas få svar på vilka av komponenterna som 
ger bäst effekt och om kombinationen av protein och 
kostfiber kan förstärka varandra, både när det gäller aptit 
och mättnad, säger Rikard. Det är också intressant att se 
om de olika frukostmålen har någon påverkan på efter-
följande måltid, både när det gäller intag och förmåga 
att reglera blodsocker.

I studien mäter forskarna också nedbrytningen av 
fibrer i form av vätgas och metan i utandningsluften. 
Där finns också en förhoppning om att få en tydlig 
avläsning av när fibrerna når tjocktarmen och börjar 
brytas ned, och att det även ska gå att se skillnader 
mellan de olika måltiderna.

KOPPLA RÅG OCH MINSKAD VIKT III Tillsammans 
med tidigare studier räknar Rikard och hans kollegor 
med att kunna visa att råg i sig har en tydlig effekt på 
aptit och mättnad. De är nu intresserade av att gå vidare 
och göra en längre studie för att se om effekterna på 
mättnad och aptit också leder 
till en långsiktig viktsned-
gång.

– Vår tanke är att kunna 
använda en diet med 
mycket råg som ett behag-
ligt sätt att gå ned i vikt. De 
olika studierna visar att det 
finns en rad olika rågpro-
dukter som fungerar, vilket 
underlättar när man ska 
sätta samman en kost. Vi 
tittar just nu på en rad olika 
rågprodukter för att se vilka 
skillnader vi får i i nsulin, 
glukos och mättnad, 
a vslutar Rikard. 

Mätt och nöjd av råg
Efter en måltid med 
råg blir vi mätta 
längre och äter 
dessutom mindre 
vid nästa måltid. Det 
gör att forskarna nu 
börjar se en kost rik 
på råg i olika former 
som en möjlig diet 
för att gå ned i vikt.

Av Lennart Wikström

– Vår tanke är att 
kunna använda 
en diet med 
mycket råg som 
ett behagligt sätt 
att gå ned i vikt, 
säger docent 
Rikard Land
berg, SLU.

Råg, här i form av en knäckebröds
smörgås, visar goda effekter på aptit 
och mättnad. Foto: Mostphotos
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I våras korades Lantmännen i ädel tävlan med 241 
andra företag som exempelvis Saltå kvarn, Coop 
och IKEA till Sveriges mest hållbara varumärke. 
Rankningen görs av Sustainable Brand Insight, 

som intervjuat 9 000 konsumenter.
– Vi har länge arbetat med hållbarhet och hushåll-

ningen med resurser, och medvetet profilerat oss med 
vårt ansvarstagande från jord till bord, säger Claes 
Johansson, chef för hållbar utveckling på Lantmännen. 
Att vi lyckats nå fram är förstås väldigt glädjande, men 
i grunden handlar det om att vi gör bra saker och att vi 
tar oss an de utmaningar vi står inför på ett seriöst sätt.

SKAPAR FÖRVÄNTNINGAR III Det gäller att 
kunna leva upp till marknadens och konsumenternas 
f örväntningar och vara öppna och transparenta i det 
företaget gör.

– Vårt arbete har länge varit inriktat på att hushålla 
med resurser, säger Claes. I stor utsträckning har det gått 
att kombinera minskad energiförbrukning, förnybart 
och en bättre hushållning med minskade kostnader och 
därigenom förbättrad ekonomi.

– Men de flesta av de lågt hängande frukterna är 

plockade, och för att gå vidare kostar det också pengar, 
i alla fall i början. Därför måste vi få ut budskapet på 
marknaden och driva andra frågor kopplade till maten vi 
äter än bara ett lågt pris.

TUFFA UTMANINGAR III I idén om det hållbara 
f öretaget och att arbeta med håll barhet ligger det en tuff 
utmaning. Det är ingen hemlighet att Lantmännen i 

Ökad samverkan 
för ökad hållbarhet

– En viktig uppgift för 
forskningen är att utveckla 
en hållbar växtodling 
som samtidigt tar hänsyn 
till bio logisk mångfald 
och e kosystemtjänster 
och säkrar tillgången till 
l ivsmedel, säger Claes 
Johansson, Lantmännens 
chef för hållbar utveckling.

I miljöarbetet är många av de enklaste frågorna lösta. För att ta 
nästa steg krävs ökad samverkan, och att göra rätt saker baserat 
på välgrundad kunskap. Det framhåller Lantmännens hållbar-
hetschef Claes Johansson

Av Lennart Wikström

Grunden för kvaliteten på den spannmål som Lantmännen säljer 
läggs i odlingen. Därför är samarbete längs hela kedjan från jord till 
bord central i hållbarhetsarbetet. Foto: Lantmännen
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spåren av en svag världs konjunktur brottas med stora 
problem med sin verksamhet, som framställer drivmedel-
setanol från spannmål. Men förutom etanol ger den också 
en värde full foderråvara, som bidrar till att minska den 
svenska djurhållningens beroende av importerad soja.

– Vi började också tidigt arbeta med nya kemikalie-
fria metoder för att behandla utsäde, berättar Claes. 
ThermoSeed är en kombinerad värme- och fuktbehand-
ling som dödar svampar och b akterier som kan finnas på 
utsädet utan att den p åverkar kärnornas grobarhet.

Tekniken har väckt stor uppmärksamhet interna-
tionellt och har inneburit stora fördelar för ekologiska 
odlare. Men den fungerar naturligtvis lika bra i en 
konventionell odling. En annan metod som utvecklats 
av Lantmännen är betning med bakterier, som skyddar 
utsädet från angrepp.

PRECISION OCH ALTERNATIV III – I växtodlingen har 
vi länge arbetat med precisions odling för att bara tillföra 
den växtnäring och det växtskydd som behövs där det 
behövs. En sådan teknik är N-Sensorn, en utrustning som 
läser av grödans utveckling och behov av v äxtnäring, och 
som kan styra hur mycket gödsel som grödan får.

Lantmännen arbetar också på produktsidan, och 
har med varumärket GoGreen en tydlig position på 
m arknaden för vegetariska produkter.

– Ett steg är de svenskodlade bönor som marknaden 
efterfrågar och som lanseras i höst. Det handlar om att 
kunna visa på bra alternativ för dem som vill äta mer 
vegetabiliskt protein.

MINSKAD KLIMATPÅVERKAN III Det går heller 
inte att prata hållbarhet utan att ta upp frågan om 
k limatförändringar.

– Vi har många energikrävande verksamheter och    
transporter, säger Claes. Vårt åtagande är att till år 2020 
minska våra utsläpp av koldioxid med 40 procent jäm-
fört med 2009. Vi är också med i det så kallade Haga-
initiativet, ett nätverk av företag som driver klimatfrågan 
på ett offensivt sätt.

Lantmännen samverkar också med sina medlemmar 
och leverantörer kring hållbarhet.

– Spannmålsmarknaden är global där en köpare 
nästan alltid kan byta ut din vara mot någon annans. 
Men kraven på spårbarhet och höga miljöprestanda ökar, 
vilket gör att det blir rakare rör mellan odlare och kon-
sument med ökad kontraktsodling för specifika kunder. 
Kunder som ställer krav värdesätter särskilda egenskaper 
hos spannmålsråvaran.

– För oss som ska sälja den spannmål som de svenska 
bönderna odlar gäller det att vara tydliga med att det är 
skillnad på spannmål och spannmål. En sådan faktor 
där det kan vara stora skillnader är med vilka hållbar-
hetsprestanda som odlingen skett. Det finns kunder som 
redan idag värdesätter spannmål som är tydligt hållbar-
hetsprofilerad och producerad i ett transparent system.

PRODUKTIVITET NYCKELFRÅGA III Ekonomi och 
resurshushållning är viktiga delar, och det gäller även 
odlingen.

– Vi vill kunna visa upp ett hållbart lantbruk 
som utvecklar nyckelfrågor som biologisk mångfald, 

ekosystem tjänster och minskad miljöpåverkan, säger 
Claes. Men det ska vi klara av med bibehållen produkti-
vitet. Här ligger en stor utmaning.

När Claes talar om produktivitet handlar det inte 
bara om avkastning.

– Avkastning är lätt att mäta, men är också mycket 
trubbigt eftersom det inte säger något om de resurser 
som vi använt för att nå dit. Det är därför vi måste ta 
med resurserna också, och då inte bara de mer självklara 
i form av gödsel och energi, utan även den mer svårgrip-
bara mångfalden och ekosystemtjänsterna. Hur kan vi 
använda oss av naturens egna metoder på ett bättre sätt?

Detta är också grunden i det integrerade växtskydd 
som nu gäller som lagkrav inom EU. Lantbrukarna ska i 
första hand arbeta med förebyggande åtgärder som växt-
följd, resistenta sorter och att gynna naturliga fiender 
och först därefter använda sig av kemiska bekämpnings-
medel. Allt i syfte att inte använda mer kemikalier än 
vad som verkligen behövs.

EFTERLYSER FORSKNING III Bland de åtgärder som 
Claes nämner är skyddszoner mot vattendrag, så kallade 
beetle banks där naturliga fiender och pollinatörer kan 
utvecklas ostört och lärkrutor, små öppna ytor för häck-
ande fågel.

– Det här är frågor vi pratar mycket om, men där vi 
dag inte har tillräcklig kunskap om vilka åtgärder som 
ska tillämpas var och när, och hur de ska utformas. Här 
finns en viktig uppgift för forskarna, att studera sam-
band och utveckla modeller för hur de kan användas i 
en hållbar växtodling som tar hänsyn till både miljön på 
lång sikt och tillgången till livsmedel.

– För oss är det just detta det hållbara företaget hand-
lar om. Att se möjligheterna och skapa en värdekedja 
som är hållbar både med hänsyn till miljön och med 
det faktum att vi som företag också måste kunna tjäna 
pengar, avslutar Claes. 

Utmaningen för det 
hållbara lantbruket är 
att utveckla metoder 
som med bibehållen 
produktivitet värnar 
biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster.
Foto Mostphotos
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Nytt från Lantmännens 
Forskningsstiftelse

 Vid sidan av fullkorn har 
forskarna börjat rikta allt mer 
intresse mot baljväxter. De har 
visat sig spela en roll för att reg-
lera blodsocker och förebygga 
diabetes och de andra välfärds-
sjukdomarna som ingår i det så 
kallade metabola syndromet. 
Dessutom har många männ-
iskor minskat sin köttkonsum-
tion med hänvisning till miljön 
och att de mår bättre.

Efterfrågan på ärter och 
framför allt bönor och linser 
av olika slag har ökat som 
en följd av detta. Även om vi 
har goda förutsättningar och 
en lång tradition av att odla 
baljväxter måste merparten av 
råvaran importeras. Därför har 
flera initiativ tagits till att få en 

ökad odling i landet.
I projektet Nya protein-

grödor för framtidens mat 
med Lantmännens Forsknings-
stiftelse som medfinansiär 
har projektledaren Göran 
Backma n, Open Eye, under-
sökt förutsättningarna för 
odling i Sverige av ett antal nya 
protein grödor. I samarbete med 
odlare ingår också att ta fram 
provvolymer av några utvalda 
böntyper och tillsammans med 
Lantmännen s GoGreen ta dem 
till m arknaden.

Projektet visade att det går 
alldeles utmärkt att odla ett 
betydligt bredare sortiment av 
proteingrödor i Sverige. Dess-
utom ledde de storskaliga prov-
odlingarna till att GoGreen 

nu i höst kunde sätta tre nya 
svenskodlade bönor på mark-
naden, vita bönor, kidneybönor 
och svarta bönor.

Av tradition har de svenska 
bönorna till stor del odlats på 
Öland, men om svenskodlade 
bönor skulle ta en större del 

av marknaden måste odlingar 
etableras på flera andra ställen i 
landet. Därför byggs nu ett nät-
verk med ett 30-tal intresserade 
odlare i Uppland, Värmland, 
Halland, Dalsland, Blekinge 
och Skåne som provodlat olika 
baljväxter under 2014.

Baljväxter det 
nya svarta

Ingredienser till 4 portioner:
3 dl vita bönor, gärna GoGreen  
Svenskodlade Vita bönor
500 g lammbog
400 g krossade tomater
100 g rökt sidfläsk
4 st morötter
3 st potatisar
3 st palsternackor
2 l vatten
4 dl rött vin
2 dl champinjoner
1 dl balsamicovinäger
4 msk smör
2 msk tomatpuré
3 st lagerblad
2 st vitlöksklyftor
1 kvist rosmarin
1 gul lök
Salt och peppar

Lammgryta med vita bönor
Gör så här:
1. Skölj bönorna och blötlägg dem i ca 8 
timmar, häll av vattnet.
2. Skär upp lammbogen i grytbitar 
och fräs upp med smör i stekpanna så 
att köttet får en fin yta. Häll de brynta 
g rytbitarna i en stor gryta.
3. Tärna fläsk, potatis, morötter och 
p alsternacka och 
lägg ner i grytan. 
Grovhacka lök 
och lägg ner 
tillsammans med 
de vita bönorna. 
Riv vitlöken 
och blanda ner 
tillsammans med 
krossade tomater, 
tomatpuré, vin, 

balsamico, champinjoner och vatten. 
Låt det koka upp och skumma av (en till 
två gånger).
4. Lägg sedan i örterna och låt småkoka 
i ca två timmar eller tills köttet är mört.
5. Smaka av med salt och peppar. 
S ervera med lantbröd!
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 Hälsa och välbefinnande, 
hållbar intensifiering och 
bioenergi står överst på listan 
över prioiroterade områden 
när Lantmännens Forsk-
ningsstiftelse går ut med 
en ny utlysning med sista 
ansöknings dag 30 september.

Lantmännens Forsknings-
stiftelse har som syfte att 
ta fram underlag för och 
utveckla innovativa lös-
ningar inom de områden där 
Lantmännen agerar. Målet 
med forskningen är att på 
sikt implementera resultaten, 

antingen i form av ökad kun-
skap eller direkt i verksamhe-
ten eller på ägarnas lantbruk. 
Varje år avsätts 15 miljoner kr 
till forskning.

Stiftelsens verksamhet 
är indelad i tre strategiska 
forskningsområden, lantbru k 
och maskin, energi och gröna 
material och livsmedel och 
förpackningar. För varje 
område fastställs prioriterade 
forskningsområden. I denna 
omgång efterlyser stiftelsen 
inom lantbruk och maskin 
projekt inriktade mot hållbar 

intensifiering, spannmåls-
kvalitet och foderutveckling. 
Inom energi och gröna 
material prioriteras bioenergi, 
biomaterial och biokemikalier 
och ökat värde på produkter 
och sidoströmmar. Livsmedel 
och förpackningar efterlyser 
projekt inom områdena hälsa 
och välbefinnande, spann-
målsbaserade ingredienser, 
värdekedja med utgångspunkt 
från slutproduktens kvalitet, 
förpackningar som skapar 
mervärde. Mer information 
och digital ansökning hittar 

du på stiftelsens hemsida, 
http://lantmannen.se/
f orskningsstiftelse.

 Fruktaner är en kostfiber 
som påminner om stärkelse, 
men där alla glukosenheterna 
utom den sista bytts ut mot 
fruktos. Fruktaner finns i 
spannmål, bland annat korn, 
och har prebiotiska egen-
skaper. De bryts ner först i 
tjocktarmen av nyttiga bakte-
rier som bildar smörsyra och 
andra kortkedjiga fettsyror.

Som en del av TEMA-pro-
grammet Barley Fun Food på 
SLU i Uppsala har forskaren 
Chuanxiu Sun undersökt sam-
bandet mellan bildningen av 
fruktan och temperaturen när 
kornet växer och bildar kärnor. 
De frågor som de ville ha svar 
på var hur tillväxt temperaturen 
påverkar fruktaninnehålle t 
i korn, hur sorter med hög 
fruktanhalt påverkas av exem-
pelvis låga temperaturer och 
genom att få en förståelse för 
hur bildningen av fruktan styrs 
i växten och hur växtföräd-
larna skulle kunna ta fram 
ett korn med hög fruktanhalt 

som samtidigt tål variationer i 
temperatur och regn.

Odling av korn är spridd 
över stora delar av världen 
och i projektet samlades 253 
olika kornsorter in från bland 
annat Kina, Kanada, USA, 
Danmark och Sverige. Av 
dessa valdes 20 sorter som 
varierade mellan från omkring 
en procent till över fyra pro-
cent i fruktanhalt för vidare 
testning, och två sorter, en 
med mycket hög halt fruktan 
och en med mycket låg halt 
analyserades mer noggrant på 
gennivå.

Bildning av fruktaner antas 
vara involverade i kornets 
strategi för att skydda sig 
mot låga temperaturer, och 
mycket riktigt fann forskarna 
ett nära samband mellan sju 
gener som aktiveras när sorten 
utsätts för temperaturstress i 
sorten och hög fruktanhalt.

När de två extremsorterna 
odlades i klimatkammare fick 
plantorna tydliga skillna-

der i utseende beroende på 
vid vilka temperaturer de 
växt. Låga temperaturer gav 
långsammare groning, senare 
blomning, högre plantor med 
fler skott, samt större kärnor. 
Dessutom fann forskarna 
ett samband mellan ökad 
bildning av fruktan och gener 
som aktiveras av tempera-
turstress, som tidigare inte 
beskrivits. Detta samband kan 
enligt forskarna mycket väl 
förklara plantans reaktioner 
på låga temperatur, och ligga 
till grund för både utveckling 
av sorter med högre fruktan-
halt och bättre anpassning till 
odling under mindre gynn-
samma f örhållanden.

VILL DU VETA MER? 
Nemeth, C et al. Relationship 
of Grain Fructan Content to 
Degree of Polymerisation in 
Different Barleys. Food and 
Nutrition Sciences, 2014, 
5, 581-589. http://dx.doi.
org/10.4236/fns.2014.56068

Hälsa och välbefinnande, hållbar 
intensifiering och bioenergi

Fruktan är vårt vapen

(Bild: Korngröda)

Ny utlysning:
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 I den klassiska prebiotika-
modellen påverkar vi vilka 
tarmbakterier som kan växa till 
och återgälda tjänsten genom 
att bilda främjande kortkedjiga 
fettsyror. Vi kanske inte alltid 
tänker på det, men det är 
faktiskt vi själva som bestämmer 
vad vi stoppar i mun.

Men tänk om det vore 
tvärtom? Tänk om det var våra 
tarmbakterier som styrde vår 
aptit och vårt begär för olika 
livsmedel?

Den amerikanske forskaren 
Joe Alcock vid University of 
New Mexico i Albuquerque 
hävdar just detta. Han menar 
att mikroorganismerna i tarmen 
genom urval och överlevnads-
tryck utvecklat mekanismer 
som gör det möjligt för dem 

att manipulera våra preferenser. 
Detta skulle kunna drivas så 
långt att vi väljer att äta sådant 
som gynnar vissa framgångsrika 
mikroorganismer, men som kan 
vara skadligt för vår egen hälsa.

Alcock och hans kollegor 
menar att detta skulle kunna 
vara en förklaring till varför det 
är så svårt att förändra männis-
kors matvanor och förmå dem 
att byta en ohälsosam kost mot 
en mer hälsosam. Mikroorga-
nismernas strategi skulle vara 
att antingen skapa sug hos oss 
efter sådan mat som gynnar dem 
själva eller missgynnar deras 
konkurrenter, eller skulle de 
undertrycka vår aptit tills vi fick 
möjlighet att äta sådant som de 
behöver för sitt välbefinnande.

Den här tolkningen skulle 

kunna erbjuda en ny förklarings-
modell till fetmaepidemin, och 
att först amerikaner och sedan 
övriga delar av världen invaderats 
av mikroorganismer som tagit 
kontroll. Vi skulle alltså befinna 
oss i krig med vår tarmflora, 
åtminstone de av oss som brottas 
med övervikt och andra tecken 
på det metabola syndromet. 
Frågan blir då om vi bara ska 
se oss som offer, eller om vi ska 
förklara krig mot de onda små-

kusarna och blåsa dem till evig-
heten med pre- och probiotika, 
antibiotika, bajstransplantation 
och medvetet ändrad kost?

Det senare är i alla fall vad 
artikelförfattarna föreslår.

Källa: Alcock, J et al. Is eating behavior 

manipulated by the gastrointestinal 

microbiota? Evolutionayr pres-

sures and potential mechanisms. 

Bioessays 36:2014. DOI 10.1002/

bies.201400071

 Ett tips kom från en av våra 
läsare som med anledning av 
vår artikel i förra numret av 
C  om den ädla konsten att 
koka s pagetti. Han ringde och 
påpekade att italienska kockar 
hade sökt sig fram till den rätta 
metoden, och att den skiljer sig 
både från det de flesta av oss 
tillämpar till vardags och de tips 
som forskaren Thomas Steglich 
gav i artikeln.

”Koka upp pastan och låt 

den koka i två minuter. Stäng 
sedan av plattan, täck grytan 
så att den behåller så mycket 
av värmen som möjligt och låt 
pastan stå i det heta men inte 
kokande vattnet den rekom-
menderade koktiden. Och skölj 
inte pastan”, löd den vänlige 
och engagerade läsaren råd. ”Då 
smakar pastan som bäst och får 
rätt konsistens.”

Efter att ha testat metoden 
kan jag konstatera att den 

f ungerar. Konsistensen blir 
riktigt al dente, och det yttre 
skiktet som tenderar att ta 
upp mer vatten än nödvän-
digt blir lite mindre överkokt. 
S killnaden är hårfin, och måste 
kanske modifieras något för 
fullkornspasta.

Vi på redaktionen är tack-
samma för rådet och hoppas att 
fler kan höra av sig om tips och 
synpunkter på våra artiklar och 
recept.

Så här kokar du pasta 2.0

Är det vi som styr tarmbakterierna – 
eller tvärtom?

Foto Jonas Engström

Foto: Istockphoto

Foto: Eric Ericsson


