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A lternativa fakta har blivit ett 
modebegrepp, som numera 
bekymrar stora delar av 
samhället. Inom mat- och 

hälsaområdet är dock ofakta inget nytt 
fenomen. Idéer om olika bantningsdieter 
utan vetenskaplig grund har kommit och 
gått i decennier. Skillnaden idag, jämfört 
med för bara några år sedan, är att ofakta 
sprids med mycket högre hastighet och 
kommer till uttryck i många fler kanaler.

Ofakta inom mat- och hälsaområdet är 
ett problem eftersom de skapar förvirring, 
om man saknar den kunskap som behövs 
för att skilja mellan budskap som har en 
vetenskaplig förankring och budskap som 
är grundade på egenupplevelse eller tro. 
Vilka budskap eller vilken kanal kan man 
lita på?

Förvirringen blir än större när personer  
med hög akademisk titel – men utan 
några kunskaper inom nutritionsområdet 
– uttalar sig och framhålls som experter 
inom området. Att tolka forsknings-

resultat inom nutritionsområdet kräver 
gedigen kunskap. Nutrition är ett brett 
och tvärvetenskapligt ämne som är 
uppdelat på många expertområden. Inte 
ens en nutritionsforskare är expert på hela 
nutritionsområdet.

En annan faktor som bidrar till ökad 
förvirring är mediala larm om enskilda 
studier, där studierna inte sätts i ett 
korrekt sammanhang. Hur stämmer 
resultaten med andra studier inom 
området? Hur relevant är studien för 
svenska förhållanden? Och hur förhåller 
sig resultaten till de officiella närings-
rekommendationerna? Frågor som skulle 
kunna besvaras med en ökad kunskap 
och om det var lättare att hitta de riktiga 
experterna inom området.

Förtroendet för forskare, dietister, 
myndigheter och livsmedelsbranschen 
minskar när man inte vet vem som är 
en trovärdig källa. Ofakta underminerar 
folkhälsoarbetet och leder i värsta fall 
till beslut som ger negativa hälso- 

konsekvenser för den enskilda individen.
Därför behöver ofakta mötas 

med nutritionsfakta. Sedan länge är 
Livsmedels verket en tillförlitlig källa, men 
nu finns även nutritionsfakta.se – en unik 
kunskapsportal om mat-hälsa, som drivs 
av SNF Swedish Nutrition Foundation. 
Här finns kunskapshöjande material 
tillgängligt för alla, skrivet av forskarna 
själva men på svenska och med ett enklare 
språk än det vanliga forskarspråket. Det 
vill säga, på nutritionsfakta.se hittar du 
inte bara kunskap utan också de riktiga 
experterna.

Med nutritionsfakta.se vill vi till-
gängliggöra nutritionsforskningen för 
alla med intresse för mat-hälsaområdet, 
för ökad kunskap, en evidensbaserad 
samhällsdiskussion och fler innovationer 
inom området mat-hälsa. En bra grund 
för en bättre folkhälsa. 

Läs, följ, dela och gilla oss gärna. 
Eller låt mig veta vad du skulle vilja läsa 
om. För kunskap är enda vägen framåt! 

Med dr, Swedish Nutrition Foundation
Chefredaktör nutritionsfakta.se
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Individuell nutrition

Kopplingen mellan gener, kost, tarmflora och hälsa 
ska undersökas i två stora studier vid Lunds  
universitet.
– Med kunskap om genetisk bakgrund, sjukdoms
historia i släkten, kostregistrering och tarmflora 
hoppas vi kuna få en bättre grund för mer anpassade 
kostråd, säger professor Marju OrhoMelander.

Av Lennart Wikström

Ä ven om vi som individer inte skiljer oss åt 
särskilt mycket är det ofta skillnaderna vi 
koncentrerar oss på. Det gäller även vår  
kost, och det allra senaste är att börja tala om 

individuell nutrition. I det begreppet ligger en idé om att det 
är möjligt att skräddarsy en särskild kost för var och en av 
oss utifrån våra genetiska förutsättningar och behov.

Antagandet att genetiska skillnader skulle göra oss 
olika känsliga för sjukdom och ohälsa kopplat till vad 
vi äter har funnits länge, men det är först med den 
moderna gentekniken som vi kunnat börja undersöka 
om det stämmer. Marju Orho-Melander är professor 
i genetisk epidemiologi på Lunds universitet och har 
 studerat gener och hur de kopplas till sjukdomsrisk 
sedan hon kom till Sverige 1994 för att doktorera.

TOG FART MED HUGO
– Det är egentligen först med kartläggningen av det 
mänskliga genomet och tekniker som möjliggjorde analys 
av genvarianter över hela arvsmassan i stora material för 
tolv år sedan som forskningen tagit verklig fart och vi har 
kunnat hitta gener och genvarianter som är kopplade till 
våra vanliga folksjukdomar, berättar Marju. Vi undersökte 
även tidigare olika enstaka gener som kunde antas vara 
involverade men tittade ofta på fel sätt.

Med kunskap om hela genomet gick det också att 
studera delar av kromosomerna utanför de delar som 
kodar för gener och som kan påverka genreglering. Det 
gäller även de delar av genomet som tidigare antogs vara 
”tysta”, och som kallades skräp-DNA, men som också 
visat sig reglera genuttrycken.

– Visst finns det genvarianter i genernas protein-
kodande delar som påverkar sjukdomsrisken, men de 
flesta varianter finns i andra delar av genomet, mellan 
kodande sekvenser och även i de delar av genomet vars 
funktion vi inte förstått. Det handlar om genreglering 
och där ingår i vilket organ en gen uttrycks och även 
hur den kan påverkas av vår omgivning, så kallad 
epigenetik.

100-TALS GENER
Marjus specialområde är att med genetiska metoder 
studera orsakssamband mellan gener och framför allt 
hjärt-kärlsjukdomar.

Idag går det att koppla 100-tals gener till de olika 
sjukdomarna och antalet gener som är involverade ökar 
hela tiden.

– Ett exempel är anlag för höga halter av LDL-
kolesterol, som ökar risken för hjärt-kärlsjukdom men 
minskar risken för att utveckla typ 2-diabetes. Det 
förhållandet gjorde att vi började undersöka samband 
mellan olika sjukdomar.

– Något som överraskat oss är att det är väldigt litet 
överlapp mellan gener som ligger bakom ökad risk för 
fetma och gener som kan förklara utveckling av typ 
2-diabetes. Däremot finns det ett orsakssamband som 
medför att om man har stor risk för att få högt BMI så 
ökar det också risken för diabetes.

NÅGRA TYDLIGA SAMBAND
För några år sedan kunde Marju och hennes grupp 
presentera en studie av en gen där beroende på vilken 

Studerar sambandet 
gener, kost, tarm- 
flora och hälsa

Svåra 
ord?
Se vår  
ordlista på 
sidan 11.

Foto Lantmännen
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variant av genen du hade så påverkades du olika om du 
åt kolhydrater eller fett.

– Problemet med den studien är att ingen kommit 
efter med nya studier som kunnat styrka eller vederlägga 
våra resultat, säger Marju.

Det finns några andra samband där kost och ökad 
genetisk risk samverkar. Exempelvis kan ett lågt intag av 
kostfiber förstärka en genetisk risk för att utveckla typ 
2-diabetes, medan ett högre intag minskar risken. Ett 
annat sådant tydligt samband är mellan intag av drycker 
sötade med socker och ökad risk för fetma.

TARMFLORANS BETYDELSE
– Men det har visat sig vara svårt att se tydliga samband 
mellan kost och genetisk risk, och när det började komma 
fler studier som pekade på tarmflorans betydelse började vi 
också intressera oss. Så även om jag fortfarande är helt över-
tygad om samspelet mellan våra gener och vad vi äter så tror 
jag att vi även måste ta hänsyn till tarmflorans effekter. Det 
gäller exempelvis kostråd till personer med typ 2-diabetes.

Marju menar att det även finns ett samband mellan 
våra gener och vilken mat och vilka smaker vi uppfattar 
och föredrar. Det gäller bland annat vår känslighet för 
beska smaker och den femte smaken umami.

– Men än så länge finns det för lite kunskap inom 
området för att vi ska kunna koppla det till vad vi äter 
och i förlängningen vår hälsa.

NYA MÖJLIGHETER
Det finns mycket spekulationer kring genetisk bakgrund,  
tarmflora och hälsa, men tillgången till välgrundade data 
är begränsad. När Marju och hennes grupp började gå 
igenom den vetenskapliga litteraturen på området kunde 
de konstatera att det fanns många mindre studier där 
man ibland dragit långtgående slutsatser på svaga data.  
Dessutom saknas det idag prospektiva studier med 
genetisk screening och screening av tarmflora- vilket  
är både kostsamt och tar lång tid.

– Idag har vi tillgång till både snabbare och billigare 
tekniker och dessutom till helt unika befolknings-
grupper, kohorter, berättar Marju. Efter den stora 
Malmö Kost-Cancer-studien har vi tillgång till 3 600 
barn och barnbarn till de personer som ingick, den så 
kallade Malmö Offspring-studien. Dessutom kan vi följa 
4 500 Malmöbor som ingår i Hjärt- och Lungfondens 
stora Scapis-studie, och där det även ingår kostdata och 
avföringsprover.

– Vi kommer att sekvensera tarmfloran hos deltagarna 
i båda grupperna och koppla det till vad de äter och hur 
deras hälsa utvecklas, framför allt med hänsyn till typ 
2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Med de registreringar 
som görs hoppas vi även kunna fånga in kopplingen till 
IBS, irritabel tarm.

TROR PÅ ANPASSADE RÅD
Studien kommer också att fånga upp olika omsättnings-
produkter, framför allt kortkedjiga fettsyror som är 
lätta att analysera i plasmaprover och som utgör en länk 
mellan fibrer och tarmfloran och som inte analyserats på 
ett så stort material tidigare.

– Vår ambition är att kunna koppla samman genetisk 
bakgrund, tarmflora, kostdata och metabolomik på ett 
så stort material att vi kan uttala oss både på en generell 
och mera individuell nivå.

Innebär det att du tror att vi kommer att få en individ-
anpassad kostrådgivning?

– Ja, det måste jag svara ja på, säger Marju. Det finns 
en stor variation i tarmfloran mellan individer och med 
kunskap om genetisk bakgrund, sjukdomshistoria i 
släkten, kostvanor och tarmflora bör vi få en god grund 
för att förstå om tarmfloran kan hjälpa oss mot mer 
individanpassade kostråd, säger Marju. Vi får heller 
inte glömma framtida möjligheter med att utveckla nya 
probiotika med väldefinierade fysiologiska effekter. Ett 
tillskott av väl anpassade bakterier kanske kan hjälpa 
till att individer som har svårt att tåla fiberrik kost kan 
öka intaget av kostfibrer och då förändra tarmfloran i 
gynnsam riktning. 

MALMÖ OFFSPRING STUDY är den första befolknings-
studien i Sverige som gör det möjligt att följa stora folksjukdomar 
över flera generationer. Fokus är bland annat på typ 2 diabetes, 
hjärt-kärlsjukdom, demens och cancer. Målet är att ge forskningen 
tillgång till ny information om hur sjukdomar sprids inom familjer, 
inte bara via genetiskt arv utan också via livsstil, sociala mönster 
och hälsovanor. Studien drivs gemensamt av Lunds universitet 
och Region Skåne med stöd av EU.

SCAPIS är en svensk befolkningsstudie som ska rekrytera och 
utreda hjärt- och lungstatus på 30 000 slumpvis utvalda kvinnor 
och män i åldern 50–64 år , varav 4 500 med avföringsprover 
från försökspersoner i Malmö. Syftet är att kunna identifiera in-
dividuella risker för exempelvis stroke, KOL, plötsligt hjärtstopp, 
hjärtinfarkt och andra hjärtsjukdomar. SCAPIS  finansieras av 
Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär med betydande bidrag 
från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Vinnova, Vetenskaps-
rådet samt universitetssjukhusen och universiteten själva.

– Det är egentligen 
först med kart-
läggningen av det 
mänskliga genomet 
och tekniker som 
möjliggjorde analys 
av gen varianter 
över hela arvs-
massan i stora 
material som forsk-
ningen tagit verklig 
fart och vi har 
kunnat hitta gener 
som är kopplade 
till våra stora folk-
sjukdomar, säger 
professor Marju 
Orho-Melander, 
Lunds Universitet

Foto Lantmännen
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Försöker sätta  
fingret på olikheten
Som människor är vi alla olika, medan de 
generella kostråden är desamma. Detta 
ökar intresset för individuell anpassning 
av kostråden, men än så länge är den 
vetenskapliga grunden för detta svag. På 
Chalmers jobbar professor Rikard Landberg 
med att med hjälp av en ögonblicksbild av 
vår ämnesomsättning bättre förstå varför  
vi reagerar så olika på vad vi äter.

Av Lennart Wikström

D et jag jobbar med mest nu är att försöka 
hitta svar på frågan varför det så ofta inte 
går som det var tänkt i olika försök med 
koster och livsmedel, säger Rikard Landberg 

när vi träffas i slutet av april.
Rikard är professor i mat och hälsa på institutionen 

för livsmedelsvetenskap på Chalmers i Göteborg och har 
blivit ett riktigt populärt intervjuobjekt på senare tid. Det 
kan kanske enklast förklaras med att omvärlden kommit 
ikapp Rikards intresse av att försöka förstå bakgrunden till 
den stora individuella variationen i hur vi reagerar på olika 
koster och livsmedel.

ENSKILD MARKÖR
Rikard arbetade tidigare på SLU i Uppsala där han bland 
annat utvecklade biomarkörer för fullkornsintag med 
alkylresorcinol som främsta aspirant. Med framväxten av 

den moderna metabolomiken som kan ge en ögonblicks-
bild av en persons ämnesomsättning blev det möjligt 
att inte bara arbeta med en enskild markör utan ett helt 
mönster av olika omsättningsprodukter och molekyler  
som kommer från kost och mikroorganismerna i 
tarmen.

– I så gott som alla försök ser vi skillnader mellan 
olika försökspersoner och vi brukar tala om responders 
och nonresponders, förklarar Rikard. Olikheterna i 
gensvar är ofta baserat på indiviudella variationer hos 
individer som kan bero på många saker. För att kunna 
förklara det vi ser behöver vi hitta de markörer som är 
kopplade till variationen och förstå varför skillnaderna 
uppstår. Ett viktigt verktyg i detta är metabolomiken, 
som speglar samspelet mellan vår genetiska bakgrund, 
tarmens mikroflora och vad vi äter.

GENER BARA HALVA SANNINGEN
Tidigare har fokus i hög grad legat på genetiken när det 
gällt att förklara orsaker till individuell variation i olika 
gensvar på vad vi äter. Tanken är att det skulle finnas 
direkt samspelseffekt mellan förekomsten av en riskgen 
för att exempelvis utveckla diabetes och intag av viss 
kost.

– Med riskgener för diabetes skulle du öka risken att 
utveckla diabetes om du äter en viss typ av kolhydrater, 
eller åt andra hållet: en skyddseffekt av fullkorn skulle 
kunna försvinna om man är bärare av en viss riskgen. 
Med ett genetiskt test skulle man alltså kunna ge svaret 
på frågan om man kan äta kolhydrater utan risk att 
utveckla diabetes eller inte – i teorin. Men trots att en rad 
studier kunnat visa att vissa effekter av kost modifieras  
vid förekomst av vissa gener så förklarar detta inte på 

Foto Mostphotos
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långa vägar den skillnad som vi kan se i gensvar mellan 
”responders” och ”non-responders”. Det beror på att 
det finns en rad andra faktorer som påverkar, inte minst 
tarmfloran.

TARMFLORAN KOMMER EMELLAN
Rikard berättar om en studie där personer fick bröd 
med korn, som är känt att det ska ge lägre glukossvar i 
blodet jämfört med vanligt bröd med samma kolhydrat-
belastning. Det visade sig att några fick förväntade tydliga 
glukossvar med andra inte fick samma respons. Det kunde 
sedan direkt relateras till förhållandet mellan två grupper 
av bakterier, Prevotella och Bacteroides hos deltagarna De 
som hade en hög kvot mellan dessa fick ordentligt blod-
sockersänkning av en kornmåltid medan de med låg kvot 
inte fick någon uppmätbar effekt.

Ett liknande resultat kopplat till samma bakterie-
grupper såg danska forskare i en långtidsstudie där över-
viktiga fick antingen en fiberrik nordisk kost i enlighet 
med de nordiska näringsrekommendationerna eller en 
genomsnittlig dansk kost. Innan studien analyserades  
förhållandet mellan Prevotella och Bacteroides hos för-
sökspersonerna.

Det visade sig att de som hade en högre andel  
Prevotella i förhållande till Bacteroides fick en statistiskt 
säker viktsminskning om de åt den nordiska kosten, 
medan det inte syntes några skillnader hos dem med en 
lägre andel Prevotella i förhållande till Bacteroides om 
de fick en mer fiberrik kost eller den danska genom-
snittliga kosten.

KAN ÄMNESOMSÄTTNINGEN GE SVARET?
– Men att enbart studera två grupper av tarmbakterier är 
fortfarande ett ganska grovt mått, säger Rikard. Vi måste 
komma vidare och behöver titta på hur ämnesomsättningen 
påverkas – kan vi se några skillnader i ämnesomsättning i 
stället för att undersöka enskilda bakterier eller bakterie-
grupper?

Liksom för genetiskt baserad information väntas 
informationen om tarmfloran inte kunna förklara 
skillnaderna helt. En stor utmaning ligger i att finna 
strategier för att selektivt kunna påverka tarmfloran, 
men detta verkar inte vara helt enkelt och studier visar 
motstridiga resultat kring hur lätt det är att påverka 
tarmfloran med fullkorn och kostfiber från spannmål. 
Det återstår att se om specifika kostfibrer från spannmål 
och andra växtprodukter kan användas för att påverka 
tarmfloran i önskad riktning.

STORT INTRESSE
Forskningen kring individuella skillnader pågår på flera 
håll. Rikard och hans grupp samarbetar exempelvis med 
professor Marju Orho-Melander på Lunds universitet, 
som närmar sig frågan om tarmfloran från genetiken. 
I Köpenhamn har också en stor studie startat som ska 
följa 50 000 personer under längre tid, och där prover på 
tarmfloran från ca 30 000 deltagare ingår som en viktig 
del för att kunna studera om man kan upptäcka förhöjd 
risk för sjukdom utifrån skillnader i tarmfloran långt 
innan sjukdomen brutit ut.

Men än så långe är steget långt innan vi kan lämna 
ett blodprov och få individuell kostrådgivning baserad 
på vetenskapliga fakta. I EU-projektet Food4Me under-
söktes både det vetenskapliga och tekniska underlaget 
för individuell rådgivning tillsammans med de etiska 
aspekterna. En studie inom projektet visade att personlig 
kostrådgivning baserad på de allmänna kostråden för-
bättrade kostvanorna hos försöksgruppen, men att varken 
genetik eller information kring riskfaktorer för sjukdom 
förbättrade resultatet. Man hade dock inte tagit med 
mikrobiotan eller metabolomikdata i den studien.

RELEVANTA MARKÖRER
– Vi behöver markörer som är korrekta och som kan 
kombineras med provtagningsmetoder som gör att man 
får svar relativt snabbt, säger Rikard. Frågan om vår 
hälsa är också en fråga över lång tid, och den kan ta olika 
vägar beroende på inte bara vad vi äter utan också på 
vilken livsstil vi har. Det gör att vi behöver metoder där 
vi kan följa utvecklingen över tid för att kunna komma 
med råd innan kroniska effekter uppstår.
– Vår ambition är att vi ska få fram effektiva strategier 
för att kunna arbeta förebyggande och som leder till 
att människor kan äta nyttigare även på individuell 
nivå. Det handlar inte om att undergräva de allmänna 
kostråden – det stora problemet med dem är inte att de 
är generella, utan att folk inte följer dem – men med 
välgrundade individuella kostråd kan vi utnyttja kostens 
förebyggande potential ännu bättre.
Rikard är ändå hoppfull.

– Individuellt anpassade kostråd kan bli en del av 
människors egen hälsostrategi med hjälp av regelbundna 
mätningar. Här är det viktigt att utveckla metoder och 
sensorer. Men det behövs mycket utveck-
ling innan vi är framme. Som tur är  
är vi omgivna av duktiga matemati-
ker och teknologer här på Chalmers 
som kan hjälpa oss att utveckla både 
snabbare och billigare metoder för 
att detektera olika saker men också 
för att kombinera stora datamängder 
och göra komplicerade beräkningar, 
avslutar Rikard. 

Vill du veta mer?
Hjorth et al. Pre-treatment microbial Prevotella-to-Bacteroides 
ratio, determines body fat loss success during a 6-month  
randomized controlled diet intervention. International Journal  
of Obesity (2018) 42, 580–583; doi 10.1038/ijo.2017.220
Food4Me, www.food4.me.org

– I grunden till mitt arbete just 
nu ligger viljan att hitta svaret 
på frågan varför det så ofta 
inte går som det var tänkt i 
olika försök med koster och 
livsmedel, säger professor 
Rikard Landberg, Chalmers.

Foto Mostphotos
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I ntresset för mat gör att så fort någon som är 
lite känd eller har följare på nätet pratar om 
mat så kan de vara säkra på att de får upp-
märksamhet. Det säger Ingrid Larsson, som är 

docent i experimentell klinisk nutrition vid Sahlgrenska  
akademin och på Sahlgrenska universitetssjukhuset och  
specialiserad på behandling av personer med svår fetma.

– Det gör att vi har ett extra ansvar, både att berätta, men 
också att hålla oss till vad vi faktiskt vet om mat och hälsa.

NORSK-SVENSK NÄRINGSFYSIOLOG
Ingrid kommer ursprungligen från Helsingborg och 
utbildade sig till klinisk näringsfysiolog på Ernærings-
linjen vid Oslo universitet i slutet av 1980-talet där hon 
gjorde sin grundutbildning i Oslo och den kliniska delen 
i Göteborg.

– Jämfört med den svenska dietistlinjen som var mer 
kliniskt inriktad fick vi en mer naturvetenskaplig och 
forskningsförberedande grund, berättar Ingrid.

När hon var klar med sin examen 1990 började hon 
sin forskarutbildning och doktorerade på beräkning  
av mängden kroppsfett med utgångspunkt från en 
lågstrålande röntgenmetod. I januari i år blev Ingrid 
docent och hon jobbar nu med behandling av personer 
med svår övervikt som av någon anledning inte kan gå 
igenom kirurgisk behandling.

KOSTBEHANDLING
– Kirurgisk behandling är den klart bäst dokumenterade 
och effektivaste behandling för personer med sjuklig 
fetma, men det finns individer som av olika anledningar 
inte bedöms klara den behandlingen och som vi inte får 
lämna vind för våg.

– Den metod vi arbetar med är en extrem låg-
kaloridiet baserad på näringspulver under 12–20 
veckor, och det vi kan se är att det finns två kritiska 
faser i behandlingen. Den ena är att patienterna snabbt 
går ner i vikt i början av behandlingen som leder till 

– Råd om kost måste 
baseras på vetenskap
Det finns många som vill uttala sig och få efterföljare när det gäller kost  
och olika dieter. Det som kännetecknar de flesta av dessa är att de är präglade 
av trender och i stor utsträckning saknar stöd i forskningen. Den som går ut 
och rekommenderar vad andra ska äta tar på sig ett stort ansvar. Det menar 
docent Ingrid Larsson, Sahlgrenska universitets sjukhuset.

Av Lennart Wikström

Insikterna om medelhavskostens f ördelar 
har underlättat kostrådgivning och även 
inspirerat till den nordiska kosten.
Foto Anne Nubleaus 
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större förändringar i livsstilen och därmed förstärks 
också effekten av behandlingen.

Den andra kritiska fasen är när patienterna ska gå 
över från pulver till vanlig mat upplever ökad hunger 
och minskad mättnad och som är en konsekvens av 
om fattande viktminskning vilket gör det svårt för 
dem att äta enligt sitt lägre behov av energi. Då är det 
viktigt med struktur och stöd.

KRITISK TILL TRENDKOSTER
De patienter som Ingrid möter befinner sig ganska 
långt ifrån det vi brukar kalla normalt när det gäller 
mat och hälsa. De flesta är multisjuka och i stort behov 
av vård. Men det hindrar henne inte från att även – på 
goda grunder – uttala sig om hur vi andra borde äta, 
och inte minst om hur andra uttalar sig om hur vi 
borde äta. 

Ingrid menar att när någon går ut och rekommen-
derar andra att äta en viss diet kräver det en förankring 
i forskning. Om den som kommer med de nya buden 
förväntar sig att folk ska följa dem – och det gör de – 
måste de ha kunskap om vilka effekter kosten har på 
hälsan och även kunna förklara orsakerna till effekter.

LÅNGSIKTIGA EFFEKTER
Det finns också risk för långsiktiga effekter om personer 
äter kosten under längre tid, och dessutom finns det 
riskgrupper för vilka en alltför extrem kost kan få direkt 
allvarliga effekter.

– Exempel på koster som saknar vetenskapliga 
belägg är blodgruppsdiet, detox, antiinflammatorisk 
diet och mat för psykisk hälsa. Även den utbredda 
trenden med glutenfritt och laktosfritt för dem som tål 
gluten och laktos saknar egentligen också vetenskaplig 
grund.

Enligt Ingrid är det flera anledningar till att floran  
av dieter utan vetenskaplig grund ökat. En av de vanli-
gaste är ”om det är bra för mig så är det bra för alla”,  
där någon drar långtgående generella slutsatser om en 
kost som fungerat för en enskild person och ofta bara  
en kort tid.

– Det vanligaste budskapet är ”jag mår jättebra 
sedan jag började äta på det här sättet”, och så sprids det 
snabbt via sociala medier. Om du har eget intresse i form 
av en ny bok eller en produkt så är det här ett lukrativt 
område, och många av oss är lätt att locka, särskilt om 
budskapet kommer från personer kända från media.

KRITISK TILL VEGO
Ett område som Ingrid engagerat sig inom är den starka 
trenden med vegetarisk och vegansk kost.

– Vi har idag kostråd som grundar sig på ett stabilt 
vetenskapligt underlag, och de säger att vi ska minska 
på köttkonsumtionen och öka andelen frukt och grönt 
på tallriken. Men det betyder inte att vi helt och hållet 
ska utesluta animaliska livsmedel, utan den vegetariska 
trenden drivs av helt andra krafter.

Ett för högt intag av rött kött och charkprodukter 
ökar risken för tjocktarmscancer, hjärtkärlsjukdom, stroke 
och typ 2-diabetes, och det finns goda belägg för att en 
kost med mindre kött och mer växtbaserade livsmedel 
är hälsosamt. Ett exempel på detta är den så kallade 

medelhavskosten, och även den nordiska kosten baserad 
på näringsrekommendationerna har tack vare välgjorda 
studier visat sig ha samma gynnsamma hälsoeffekter.

RISK FÖR BRIST
Men om du helt utesluter animaliska livsmedel finns det 
en rad näringsämnen som inte finns att få med samma 
höga tillgänglighet i andra livsmedel. Dit hör sådana 
välkända fenomen som järn bundet till hemoglobin, så 
kallat hemjärnsom gör att det är särskilt lätt att ta upp, 
vitamin B12 som helt saknas i vegetabiliska livsmedel 
och som kan ge blodbrist och allvarliga följdsjukdomar 
vid långvarig brist. Vitamin D, selen, zink och kalcium 
är också näringsämnen där en strikt vegetarisk kost kan 
orsaka problem. Dessutom innebär uteslutning av fisk att 
en väsentlig källa för fleromättade fettsyror försvinner.

– Det här kan bli problematiskt för vissa grupper, 
exempelvis kvinnor i fertil ålder, som vi vet redan i 
dag ofta har järnbrist, säger Ingrid. Andra grupper är 
gravida, växande barn och ungdomar och äldre som ofta 
har svårt att äta tillräckligt mycket.

BLÅ ZONER
– Mycket av den forskning där vi ser att vegetarisk 
kost och vegankost är hälsomässigt kopplad till mindre 
förekomst av vissa sjukdomar som cancer, är gjorda på 
väldigt speciella grupper som exempelvis trappistmunkar 
och troende sjundedagsadventister, förklarar Ingrid. De 
är veganer eller vegetarianer, de har hög fysisk aktivitet 
och varken röker eller dricker och odlar både vertikala 
och horisontella kontakter, och det gör att det är svårt 
att dra slutsatser om just kosten.

Ett annat liknande fenomen är de så kallade blå 
zonerna, platser på jordklotet där man kunnat konstatera 
särskilt lång livsslängd. Några av de områdena är kvinnor 
på Okinawa, Loma Linda i södra Kalifoenien, Nicoya 
i Costa Rica, Sardinien, Ikaria i Grekland och även ett 
område i södra Småland och nordöstra Skåne.

– Det stora 
genomslaget för 
mat och hälsa 
gör att vi har ett 
extra ansvar, 
både att berätta, 
men också att 
hålla oss till vad 
vi faktiskt vet, 
säger docent 
Ingrid Larsson, 
Sahlgrenska 
universitetssjuk-
huset.
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LIVSSTIL FÖRENAR
– Det som utmärker människorna i de här områdena 
är att äter små mängder kött och fisk, de röker inte, 
dricker inte och är fysiskt aktiva och har en tät social till-
hörighet. Lite förenklat kan man säga att de vet varför 
de stiger upp på morgonen och har en social och religiös 
kontroll som gör att de inte äter sig helt mätta.

– Det är alltså en rad olika faktorer som vi vet att var 
och en har positiva hälsoeffekter och minskar risken för 
tidig död. Att bara bryta ut kosten ur detta är att göra 
det enkelt för sig. Exempelvis är normalvikt relaterad till 
låg risk för hjärt-kärlsjukdom, liksom fysisk aktivitet. 
Från djurstudier vet vi också att det är gynnsamt ur hälso-
synpunkt att äta under sitt beräknade energibehov.

UTESLUTNING KRÄVER KOMPLEMENT
Ingrid framhåller att vi alltid haft vegetarianer och 
veganer, men att de ofta haft större kunskap om kost 
och näring, vilket gjorde att de på ett mer medvetet sätt 
kunde komplettera bristerna i kosten.

– Men även hos de grupperna har vi kunnat se låga 
nivåer av vitamin B12, järn och marina fettsyror, om 
än inte på så låga nivåer att de riskerade att drabbas av 
bristsjukdomar.

– Problemet när detta har blivit en trend är att 
det riskerar att bli grupper som inte har en tillräcklig 
kunskap om hur de ska komponera en fullvärdig kost 
som väljer vegetariskt, utan att de gör det mera av 
ideologiska eller sociala skäl. Om det kan bli långvariga 
bristförhållanden kommer frågan vem som ska stå för 
kostnaderna när fullt friska fullt medvetet – eller kanske 
inte – behöver behandling och uppföljning för de brister 
som uppstått.

I det fallet får vi kanske ställa hoppet till att trenderna 
blir kortlivade – eller att tilltron till vetenskapen blir 
större.

TRE TRYGGA KOSTER
Ingrid drar gärna en lans för de svenska kostråden,  
baserade på de nordiska näringsrekommendationerna.

Blå zoner
Blå zoner är geografiskt avgränsade områden 
där man kunnat konstatera att människor lever 
märkbart längre. Konceptet utvecklades av 
forskarna Gianni Pes och Michel Poulain, som 
pekade ut en del av Sardinien som ett område 
med exceptionellt hög andel manliga hundra-
åringar. Begreppet myntades sedermera av 
den amerikanska författaren Dan Buettner som 
dessutom identifierade ytterligare fyra områden, 
Okinawa i Japan, sjundedagsadventister i Loma 
Linda, Kalifornien, Nicoya i Costa Rica och Ikaria 
i Grekland.

De livsstolsfaktorer som förenar de olika zonerna 
är en stark social sammanhållning, regelbunden 
måttlig fysisk aktivitet, mindre rökning och alkohol, 
mer vegetarisk eller helt vegetarisk kost med balj-
växter som främsta proteinkälla.

På senare tid har flera områden identifierats 
som  blå zoner, bland annat ett i gränstrakterna 
mellan södra Småland och norra Skåne.

(Källa: Wikipedia)

Den nordiska kosten baserad på typiska nordiska råvaror och 
i enlighet med de nordiska näringsrekommendationerna har 
visat sig ha lika goda hälsoeffekter som medelhavskosten. 
Foto Björn Lindberg

– Vi måste falla tillbaka på det vi har kunskap och 
vetenskapliga belägg om även om de nästan alltid 
kommer i skymundan – det är inte hippt att äta enligt 
kostråden, att äta lagom. Det du lägger på tallriken och 
sätter i dig ska vara något du kan berätta om i sociala 
medier. Det anekdotiska skyler över det vi faktiskt 
vet, men vi kan inte överföra enskilda erfarenheter till 
rekommendationer. Detsamma gäller att enskilda studier 
skulle kunna ställa kunskap baserad på flera hundra 
studier på huvudet.

Enligt Ingrid finns det tre bra exempel där kostråden 
kunnat översättas till dieter och det är medelhavskosten, 
den nordiska kosten och DASH-kosten. DASH står för 
Dietary Approach to Stop Hypertension, det vill säga ett 
kostbaserat koncept för att minska högt blodtryck och 
därmed risken för hjärt-kärlsjukdom.

TITTA PÅ TALLRIKEN
– I rekommendationerna pratar vi numera mer om livs-
medel än enskilda näringsämnen, något som kom med 
det faktum att vi fick kunskap om medelhavskosten och 
dess tydliga fördelar. Då tittade vi på vad den bestod av 
för livsmedel och inte enskilda näringsämnen. Det har 
också underlättat kommunikationen och gör det möjligt 
att visualisera vad vi bör äta.

Det har utvecklats till ett väldigt bra sätt att visa att 
näringsrekommendationerna och hållbar kost kan sättas 
samman i form av maträtter på en tallrik.

– I en sådan kost ingår också cerealier i basen till-
sammans med grönsaker. De ger en bra basmättnad och 
är en viktig fiberkälla. Att lyfta bort cerealier i tron att 
man äter hälsosamt genom att ersätta med kött fungerar 
inte, avslutar Ingrid. 

Individuell nutrition
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I artiklar om mat och hälsa 
använder forskare ofta termer 
som inte alltid är så lätta att 
förstå, och som inte heller så 

enkelt låter sig översättas eller förklaras 
kortfattat i löpande text. Därför har 
vi tagit fram en ordlista som förklarar 
flera av de termer som används i artiklar 
i det här numret eller som berör den 
forskning vi presenterar.

Om det är några ord eller något annat 
som behöver förtydligas och som du 
stöter på under läsningen av artiklarna 
är du välkommen att höra av dig, så 
kompletterar vi listan efter hand.

Vi börjar med några termer som 
berör försöksmetoder och under-
sökningsmetodik som används i 
nutritionsforskning.

Population: Avser ofta en grupp eller 
del av befolkningen som är studie-
objekt men kan också vara målgruppen 
för resultat från forskningen. Exempel 
på en sådan grupp är överviktiga eller 
personer med typ 2-diabetes. Det kan 
också vara en viss ålders- eller social 
grupp.

Kohort: Kohort används ofta synonymt 
med population, men avser som regel 
en tydligare avgränsad grupp och oftast 
då den grupp som ingår i en studie. 
Exempel på en kohort är barn och barn-
barn till personer som ingick i den stora 
prospektiva populationsstudien Malmö 
Kost Cancer och som idag utgör Malmö 
Off Spring-gruppen.

Populationsstudie: En studie av 
en större grupp, ofta baserad på 
statistiskt generellt tillgängliga data. 
En populationsstudie kan exempelvis 
vara retrospektiv eller longitudinell, 
det vill säga följa populationen över 
viss tid med fler provtagningstillfällen.

Interventionsstudie: Avser oftast en 
klinisk studie där en grupp försöks-
personer tilldelas en viss behandling, ex-

empelvis en viss kost. En inter ventions-
studie omfattar ofta två grupper där en 
grupp får den av sedda behandlingen 
och en grupp får kontrollbehandling.

Retrospektiv studie: En tillbakablick-
ande studie som med ett känt utfall 
försöker rekonstruera orsakssamband 
med tidigare kända företeelser, exem-
pelvis visst kostintag, livsstil, utbildning 
eller med tillgång till ny teknik som gör 
det möjligt att analysera äldre prover.

Prospektiv studie: En framåtblick-
ande studie över tid (longitudinell) där 
en eller flera försöksgrupper följs över 
tid avseende en viss behandling eller 
ingrepp. En interventionsstudie är 
ett exempel på en prospektiv studie. 
Prospektiva studier bedöms vara av 
högre kvalitet än retrospektiva studier, 
eftersom varken försökspersoner eller 
den som genomför försöket vet utfal-
let och därmed inte kan göra medvet-
na eller omedvetna val som påverkar 
studiens tillförlitlighet.

Randomiserad kontrollerad studie 
(RCT): En typ av interventionsstudie. 
Randomiserad innebär att försöks-
personerna slumpats in i respektive 
försöksgrupp, och att det därmed inte 
föreligger något val eller preferens 
för någon behandling. Att studien 
är kontrollerad innebär att försöks-
genomföraren har kontroll över de 
parametrar som ska studeras så att de 
är konstanta eller följer ett på förhand 
uppgjort mönster. Den vetenskapliga 
kvaliteten höjs genom att studien görs 
blint, det vill säga försöks personerna 
saknar kunskap om vilken behandling 
de får. Om inte heller försöksutföra-
ren vet vilken behandling som ges till 
vilken person eller grupp är studien 
dubbelblind, vilket ger ännu högre 
kvalitet. Tyvärr är det svårt att göra 
blindtester med livsmedel, men för en-
skilda ingredienser är det fullt möjligt 
(och görs).

Crossover: En interventionsstudie 
där försökspersonerna får genomgå 
både försöksledet och kontrolle-
det. Det är ett utmärkt sätt att höja 
relevansen i en studie, eftersom 
varje försöksperson då blir sin egen 
kontroll och individuella skillnader i 
viss mån suddas ut.

Washout: Perioden mellan eller innan 
försöksperioder i en crossoverstudie 
under vilken effekten av försöksledet 
eller kontrolldietför väntas klinga av.

Genom: Detsamma som arvsmassa 
och ett samlingsbegrepp för en individs 
alla gener.

Genomik: Studien av en organisms 
hela DNA, även de delar av DNA-kedjan 
som inte kodar för kända gener.

Epigenetik: Studier av geners uttryck 
som inte är kopplat till förändringar 
av arvsmassan. Hur och vilka gener 
som uttrycks påverkas också av vår 
omgivning. Ett känt exempel är hur en 
blivande mors näringsstatus under 
graviditeten kan påverka barnets 
ämnesomsättning i framtiden.

Metabolom: En organisms samtliga 
metaboliter, ämnesomsättnings-
produkter, vid en given tidpunkt. 
Metabolomet påverkas av genom, 
kost, fysisk aktivitet och andra faktorer 
i omgivningen.

Metabolomik: Studier av organismers 
metaboliter vid en given tidpunkt och 
som följd av yttre påverkan. Den stora 
mängden metaboliter gör att sällan 
samtliga undersöks, utan mätmetoder 
designas för att mäta de ämnen som 
förväntas variera, så kallade markörer. 
För att hitta markörer analyseras dock 
mycket brett för att hitta just de som 
varierar.

Mikrobiota: Mag- och tarmkanalens 
mikroorganismflora.

Tidskriften 
Cerealiers ordlista
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Trendspaning:
Fullkornstrenden 
positiv för hälsa 
och klimat

M edvetenheten ökar 
kring fullkornets 
positiva egenskaper, 
och svenskarna vill 

gärna äta mer av det. Det blir också allt 

tydligare att spannmål är klimatsmart. 
Vi är alldeles i början av en fullkorn-
boom.

Det menar Maria Sitell som är dietist 
och talesperson för Brödinstitutet. På 

institutets uppdrag gör opinionsunder-
sökningsföretaget United Minds årligen 
en undersökning för att följa trender 
och attityder kring mat och hälsa. 
Tidigare i år presenterades delar av den 

Trots att svensken fortfarande är ganska skeptisk till kolhydrater och 
bröd är inställningen till fullkorn starkt positiv. Den vetenskapliga 
dokumentationen är gedigen och medvetenheten kring hälsoeffekterna 
ökar – ändå äter bara var tionde person tillräckligt med fullkorn.

Av Kajsa Asp Jonsson

Foto Lantmännen Vaasan
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senaste upplagan vid ett runda bords-
samtal med panel där även Chalmers-
professorn Rikard Landberg, författaren 
och journalisten Petra Månström och 
moderatorn Ingela Stenson från United 
Minds ingick.

”NORDENS OMEGA 3”
– Sambanden mellan fullkorn och hälsa 
är minst lika starka som till exempel 
för omega 3-fett, och effekterna är på 
liknande sätt mångsidiga. Enligt forsk-
ningen förebygger fullkorn hjärt- och 
kärlsjukdom, typ 2-diabetes och tjock- 
och ändtarmscancer – evidensgraden 
är hög, eller till och med mycket hög, 
konstaterar Maria Sitell.

Ambitionen hos hälften av deltagarna 
i opinionsundersökningen är att äta mer 
hälsosamt, vilket för många innebär mer 
fullkorn och fibrer – 2 av 3 vet att full-
korn förbättrar tarmhälsan och nästan 
lika många anser att fullkorn är allmänt 
hälsosamt. Medvetenheten ökar kring 
effekter på mättnad, hjärt-kärlhälsa och 
minskad risk för cancer. Mer än hälften 
tycker fullkorn är viktigt när de väljer 
bröd. Men nio av tio kommer alltså inte 
upp i rekommenderade 70 gram per dag 
för kvinnor och 90 gram för män.

– De stora folkhälsovinsterna ligger i 
att få många fler att äta lite mer fullkorn, 
poängterar Maria Sitell. Det behöver 
förstås inte vara jättegrovt för att det 
ska vara nyttigt och det är angeläget 
att smaken även i fortsättningen står i 
fokus.

SPANNMÅL ÄR VÄXTBASERAT
Fyra av tio tar hänsyn till klimatet när 
de väljer mat, men smak, pris, hälso-
egenskaper och enkelhet prioriteras 
högre. Tre av tio anser att växtbaserad mat 
även är bra för hälsan men många tror att 
bröd utgör en stor klimatbelastning.

– Bröd och andra spannmåls-
produkter är lika växtbaserat och klimat-
smart som exempelvis bönor och linser, 
understryker Maria Sitell, men få tänker 
på bröd i det sammanhanget.

Åtta av tio i undersökningen anser 
sig äta hälsosamt, men andra kart-
läggningar visar att matvanorna utgör 
det största hotet mot hälsan i Sverige. 
Enligt WHO-rapporten Global Burden 
of Disease har en fjärdedel av Sveriges 
vuxna befolkning så ohälsosamma 
matvanor att de riskerar att insjukna 
eller dö i förtid av till exempel hjärt-
kärlsjukdom, typ 2-diabetes och cancer.

7060

5 egenskaper som förknippas med hälsosam mat (svar i procent)

Näringsrik

Innehåller få tillsatser

Så lite processad som möjligt

Innehåller inte socker

Vitaminrik

0 504030302010

6 anledningar till att man väljer fritt från-produkter (svar i procent)

Det är ett mer hälsosamt 
alternativ

Det är bättre för magen

Allergi eller intolerans

Det är bra för att gå ner i vikt

Det smakar bättre

Det är andra i mitt hushåll som 
konsumerar dessa produkter

0 7060504030302010

5 förändringar som anses betydelsefulla för att äta mer hälsosamt 
(svar i procent)

Mindre socker

Mindre kolhydrater

Mindre kalorier

Mer fullkorn/fibrer

Mindre fett

0 7060504030302010

– De stora folkhälsovinsterna ligger i att få 
många fler att äta lite mer fullkorn, poängterar 
Maria Sitell, Brödinstitutet. Foto Brödinstitutet

ORON FÖR KOLHYDRATER  
MINSKAR
Jämfört med 2013 har andelen som 
oroar sig över att de äter för mycket kol-
hydrater halverats, men oron finns ändå 
hos var fjärde deltagare. Många oroar sig 
för bröd och gluten och kunskapen om 
olika typer av kolhydrater är låg.

– På samma sätt som vi numera 
pratar om fettkvalitet istället för enbart 
om mängd, behöver medvetenheten 
kring kolhydrater öka, konstaterade 
moderatorn Ingela Stenson i sin sam-
manfattning. Kolhydrater är ett brett 
begrepp, från sockerarter till långa kol-
kedjor, behöver bedömas på grundval 
av sina olika egenskaper.  

Foto Lantmännen Vaasan
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Hållbar livsmedels-
produktion med  
ändrade matvanor
Det är fullt möjligt att klara en hållbar livsmedelsproduktion i Sverige  
utan att behöva överge vår baslivsmedel i form av cerealier, mjölk, mejeri
produkter och kött. Däremot kan vi behöva anpassa oss till en minskad kött
konsumtion och ett ökat inslag av vegetabiliska protein källor. Det menar 
hållbarhetsforskaren Elin Röös, SLU.

Av Lennart Wikström

M aten pekas ofta ut som den största 
boven när det gäller klimatpåverkan, 
och i genomsnitt står vår livsmedels-
konsumtion i Sverige för ungefär 

hälften av vårt klimatavtryck, cirka två ton koldioxid-
ekvivalenter per person och år. Med koldioxidekviva-
lenter avses alla klimatpåverkande utsläpp omräknat 
till vilken påverkan de har jämfört med koldioxid. Det 
är därför naturligt att mycket av diskussionen om hur 
vi skulle kunna minska utsläppen av växthusgaser har 
kommit att handla om maten.

En del av detta är självklart att minska matsvinnet 
och bättre ta tillvara olika restprodukter och sido-
strömmar i livsmedelskedjan. Genom ökad produktivitet 
och förändringar i produktionskedjan går det också att 
minska utsläppen.

ÄNDRAD KONSUMTION
Men de åtgärderna är otillräckliga, och för att komma 
ned till nivåer som ligger inom vad som anses lång siktigt 
hållbart måste vi också ändra vår konsumtion. Det 
menar Elin Röös, universitetslektor på institutionen för 
energi och teknik, SLU, som bland annat inom SLU:s 
stora forskningsprogram Framtidens mat arbetat med  
att ta fram förutsättningarna för en hållbar livsmedels-
produktion.

I de modeller som Elin arbetar med har hon utgått 
från fyra olika strategier, varav två inkluderar en fortsatt 
köttkonsumtion. Ur ett nationellt perspektiv är det svårt 
att tänka sig ett jordbruk utan betande djur, inte minst 

Hållbar produktion
Hållbar produktion och hållbar konsumtion
Diskussionen om hållbarhet har i stor utsträckning handlat om hur livsmedelsproduktionen ska anpassas 
till minskad miljö- och klimatpåverkan och att vi ska äta mindre kött. Men vad får det för konsekvenser för 
vår kost, och får vi i oss tillräckligt med näring?

I några artiklar försöker vi ge en bild av hållbar produktion och konsumtion och vad den senaste 
forskningen säger. Vi börjar med möjligheterna att producera hållbart.

Produkt Djurhållning  
på biprodukter

Idag

Spannmål 1,9 kg 4,6 kg

Mjölk 2,4 l 2,1 l

Ost 190 g 380 g

Smör 90 g 147 g

Nötkött 150 g 250 g

Griskött 70 g 275 g

Kyckling 0 g 400 g

Ägg 0 st 4 st

Baljväxter 190 g 84 g

Vegetabilisk olja 2,7 dl 0,7 dl

Sammansättning av kost per vecka enligt scenariot 
intensiv mjölkproduktion och djurhållning på bipro-
dukter jämfört med dagens konsumtion.

Med ett scenario där åkermarken i första hand används till produktion 
av livsmedel, men där också mjölkproduktionen baseras på foder och 
bete på åker skulle vi känna igen våra baslivsmedel om än i något änd-
rade proportioner. Biprodukter och sidoströmmar räcker dock endast 
till mjölkproduktion och grisar, varför det inte blir någon produktion av 
kyckling eller ägg. (Efter Röös et al 2015)
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för att upprätthålla den biologiska mångfald som känne-
tecknar våra naturliga betesmarker. Därför utgår Elin 
från mjölk- och köttproduktion och att de restprodukter 
och sidoströmmar som uppstår i livsmedelsproduktion  
kan användas till uppfödning av grisar, höns och  
kycklingar – ”livestock on leftovers” eller djurhållning  
på rester som hon kallar det.

MAT, INTE FODER, PÅ ÅKERN
– Åkermarken ska i första hand användas till att produ-
cera livsmedel för direktkonsumtion, berättade Elin vid 
ett miljö seminarium på KSLA i Stockholm i oktober 
förra året. Det innebär att djurproduktionen ska bygga 
på foder som vi människor inte kan äta. Gräsmarker ska 
användas för animalieproduktionen där den bidrar till 
andra ekosystemtjänster, som exempelvis bevarande av 
biologisk mångfald.

Med de förutsättningarna presenterade Elin tre 
scenarier: intensiv mjölkproduktion med grovfoder-
produktion och bete på åker, extensiv mjölkproduktion 
där betet begränsas till naturbeten samt dikoproduktion 
på naturbeten.

ETT MJÖLKFRITT ALTERNATIV
– Med de här förutsättningarna kan vi få en hållbar 
produktion utan att behöva förändra våra matvanor 
alltför mycket, förutom i det tredje scenariot med enbart 
dikoproduktion. Det lämnar inte något utrymme för 
mjölkproduktion, och leder till en kost med en mindre 

mängd nötkött och helt utan mjölk 
och mejeriprodukter.

Med de tre scenarierna skulle 
utsläppen av klimatgaser komma 
ned till en nivå på 0,65 ton kol-
dioxidekvivalenter för en kost 
baserad på en intensiv mjölk-
produktion, på 0,5 ton för den 
extensiva mjölkproduktionen och 
0,43 ton för dikoscenariot. Till 
detta kommer den sannolika men 
också svårberäknade ökade kol-
bindningen i betesmarkerna.

KLIMAT OCH NÄRING
Enligt Elin är det alltså möjligt 
att klara en hållbar livsmedels-
produktion med de resurser och 
förutsättningar vi har i Sverige. Frågan är om det också 
leder till en näringsmässigt hållbar kost och en hållbar 
konsumtion – vi måste ju få tillräckligt med näring och 
även vilja köpa maten.

När det gäller den hållbara konsumtionen har Elin 
gått en bit på vågen genom att jämföra hållbart fram-
ställda livsmedel i en kost enligt livsmedelsverkets tidigare 
näringsrekommendationer översatta till livsmedel, SNÖ. 
Då har hon kunnat konstatera att vi skulle klara att 
komma ned till hållbara utsläppsnivåer av växthusgaser 
och en hållbar markanvändning. 

– Vi kan få en hållbar produktion utan 
att behöva förändra våra matvanor 
alltför mycket, menar Elin Röös, SLU.

nutritionsfakta.se bidrar till en saklig samhällsdiskussion 
om mat och hälsa, förbättrar förutsättningarna för 
en god folkhälsa och underlättar innovationer 
inom mat-hälsaområdet.

•  Sammanfattar aktuellt kunskapsläge inom  nutritionsområdet.
•  Sätter nya rön om mat och hälsa i ett  sammanhang.
•  Erbjuder ett forum för vetenskapligt baserad diskussion och                                                                   

debatt om aktuella nutritionsfrågor.

Kontakt och mer information: 
 info@nutritionsfakta.se

nutritionsfakta.se drivs av SNF Swedish Nutrition Foundation
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Hållbar konsumtion

Hållbar konsumtion 
balanserar hälsosam 
kost med hållbar  
produktion
Hållbar produktion och hållbar konsum
tion möts när miljö och klimatdata kan 
kombineras med livsmedel som vi vet på 
lång sikt håller oss friska och förebygger 
våra stora folkhälsosjukdomar. I Nexus
projektet läggs en stabilare grund som 
ska göra det möjligt att väga hälsosam 
kost mot ett miljöklimatperspektiv.

Av Lennart Wikström

L ite raljerande kan man säga att sockerbaserat 
godis är klimatsmart mat eftersom det bara 
ger utsläpp på ett halvt kilo koldioxid per 
kilo produkt. Men att det inte leder till en 

hållbar konsumtion är uppenbart, eftersom vi inte lever 
av sukros allena. En hållbar produktion måste också möta 
en hållbar konsumtion, vilket innebär att vi måste få i 
oss tillräckligt med näring via livsmedel som vi också kan 
tänka oss att köpa och äta.

Många forskare på bland annat på SLU har närmat 
sig hållbar konsumtion från produktionssidan. Men det 
finns även andra som har börjat från andra hållet och i 

stället tittat på livsmedels miljöpåverkan ur ett nutritions-
perspektiv.

KOPPLA NUTRITION OCH MILJÖ
– Vår ambition är att koppla samman vad vi idag vet  
om nutrition med vad vi vet om olika livsmedels miljö-
påverkan, berättar Elinor Hallström, forskare på Rise 
Jordbruk och livsmedel i Lund.

Elinor är engagerad i ett stort projekt, Nexus, som 
inleddes förra året och ska pågå i fem år.

– Vi vill rätta ribban högt när det gäller data för 
klimatpåverkan på livsmedelsnivå, och det gör att vi 
inledningsvis stött på några problem. Även om vi redan 
har tillgång till en rätt omfattande databas med klimat- 
och miljödata för en rad olika livsmedel på produktnivå är 
den inte tillräckligt detaljerad. Vi behöver representativa 
värden för enskilda livsmedel, exempelvis specifika tomater, 
vilket gjort att det går lite långsamt i början.

Dessutom ingår en hel del metodutveckling i 
in ledningen av projektet, vilket gjort att de första 
resultaten dröjt.

ALKOHOL OCH MILJÖPÅVERKAN
– Men vi har i alla fall börjat titta på några produkt-
grupper, och den första är alkoholdrycker. Vi har precis 
fått tillbaka manus till vår första artikel, vilket innebär 
att vi närmar oss publicering. Det är ett intressant och 

Foto Mostphotos



  Tidskriften Cerealier   Nr 2 • 2018     17

inte så ofta undersökt område, mycket beroende på att 
man många gånger valt bort att studera den produkt-
gruppen eftersom det saknats data.

– Dessutom är det ”överskottsmat” och har betraktats 
som njutningsmedel och har därför sällan rapporteras 
fullt ut i kostregistreringar. I mer än en tredjedel av de 
studier vi undersökt har inte alkoholen räknats med.

Studien sammanställer dels klimatpåverkan av olika 
alkoholdrycker per liter, dels klimatpåverkan från den 
totala alkoholkonsumtionen, baserat på rapporterade 
data från 50 000 individer i åldern 56 till 94 år.

STOR SKILLNAD MELLAN KÖNEN
– Resultaten visade att vin är den alkoholdryck som står 
för högst andel av alkoholdryckernas totala klimatpå-
verkan, berättar Elinor. Inte helt oväntat fanns det stora 
skillnader mellan män och kvinnor – klimatpåverkan 
från mäns alkoholkonsumtion var 90 procent högre än 
kvinnornas.

Studien indikerar att alkohol står för cirka tre procent 
av den svenska kostens totala klimatpåverkan, men att 
den kan stå för en högre andel i delar av befolkningen 
med hög alkoholkonsumtion. Tidigare studier i andra 
länder och på delar av befolkningen, exempelvis i  
Danmark, indikerar att alkoholkonsumtion kan stå för 
upp till nio procent av kostens totala klimatpåverkan.

SPECIALPROJEKT OM SJÖMAT
En annan produktgrupp där arbetet kommit igång i år 
är fisk och skaldjur och där Elinor och hennes kollegor 
fått tilläggsfinansiering från Formas. En viktig del i 
kostråden där det finns ett väl grundlagt stöd för goda 
hälsoeffekter är att vi ska äta mer sjömat.

– I en särskild studie som mina kollegor Friederike  
Ziegler och Kristina Bergman tagit fram har de  
sammanställt hur mixen av den sjömat vi konsumerar  
ser ut, säger Elinor. Nu gör vi en stor genomgång 
till sammans med forskare från Kanada på alla studier 
som publicerats för sjömat. Den ska resultera i en stor 
sammanställning översatt till svenska förhållanden av 

hur mycket vi får i oss sett till den klimatpåverkan olika 
fiskar och skaldjur har.

I projektet tittar de också på hur näringsinnehåll i 
sjömat varierar beroende på var och när på året den är 
fångad.

– När det gäller sjömaten tittar vi också på toxiska 
delar. De svenska data som finns tillgängliga är inte 
kopplade till näringsinnehåll, men det hoppas vi kunna 
vara klara med till årsskiftet.

PRODUKTIONSSYSTEMEN AVGÖRANDE
Ur nutritionssynpunkt är cerealier och andra kolhydrat-
rika livsmedel med eftersom de utgör en relativt stor 
andel av vår kost.

– Det är såklart med fiber- och fullkornsaspekter. Vi 
har också baserat på amerikanska data tittat på fullkorn 
och rött kött med koppling till typ 2-diabetes, hjärt- 
kärlsjukdomar och tjocktarmscancer. Ökat intag av 
fullkorn och kostfiber slog väl ut, samtidigt som det inte 
gav så stora effekter på produktionssystem eller miljö. 
Det hänger mycket på produktionssystemen för spann-
mål, och det är möjligt att det ser annorlunda ut när vi 
översätter det till svenska data.

– Jag tycker att det är jätteintressant 
när man kopplar ihop traditionella 
kost- och näringsstudier med miljö. 
Tidigare studier har varit baserade 
på statistiska konsumtionsdata, 
men det är först när vi kan koppla 
på epidemiologiska data som vi får 
en riktig bild av hållbar konsumtion,  
avslutar Elinor. 

NEXUS
Nexus är ett projekt som RISE Jordbruk och Livsmedel  
jobbar med tillsammans med Karolinska Institutet och  
Livsmedelsverket. Projektet ska pågå i fem år fram till 2021 
och har fått finansiering av Formas med 10 miljoner kronor.  
I projektet  analyseras fyra grupper av hälsoeffekter kopplade 
till matvanor: hjärt-kärlsjukdom, stroke, cancer och en grupp 
följdsjukdomar. Analyserna baseras på kost- och hälsodata 
från cirka 120 000 individer som samlats in via enkäter  
och biologisk provtagning inom två stora kohortstudier.  
I projektet kommer även klimatpåverkan från individernas 
koster att beräknas, samt rester av bekämpningsmedels- 
rester beroende på matvanor.

Med utgångspunkt från dessa data kommer forskarna 
kunna analysera kopplingen mellan matens miljöpåverkan 
och dess hälsopåverkan och väga hälsosam kost mot ett 

miljö-klimatperspektiv. Ett exempel är användningen av 
statistiska metoder för att identifiera de existerande koster 
som har både låg miljöpåverkan och är gynnsamma för 
vår hälsa liksom det omvända, vilket i sin tur kommer att 
ge viktig ny kunskap om hur hållbara matvanor kan se ut i 
praktiken.

Ambitionen är att i förlängningen utveckla operativa 
verktyg åt både näringsliv och myndigheter för att ta 
fram hållbara produkter och måltider. Ytterligare ett spår 
i projektet är att undersöka om en mer hälsosam kost 
innebär ökad exponering för skadliga ämnen. En del av 
den mat som anses nyttig kan som bekant samtidigt inne-
hålla skadliga ämnen. Till exempel kan fullkornsprodukter 
innehålla kadmium, fet fisk miljögiftet PCB och frukt och 
grönsaker bekämpningsmedel.

– Vår ambition är att koppla 
samman vad vi idag vet om 
nutrition med vad vi vet om 
olika livsmedels miljöpå-
verkan, berättar Elinor 
Hallström, Rise Jordbruk 
och livsmedel.

Foto Mostphotos
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Hållbar konsumtion

Det finns en stor potential att påverka klimatet mindre via ändrade 
matvanor. Det visar Camilla Sjörs i sin licentiatavhandling om 
sambandet mellan matvanor, näringsintag och utsläpp av växthus
gaser. Men det är en grov förenkling att näringsriktig mat också 
är detsamma som klimatsmart.

Av Lennart Wikström

I genomsnitt orsakar den mat vi äter ett utsläpp 
av klimatgaser motsvarande mellan 1,5 och två 
ton koldioxidekvivalenter per person och år. 
Om vi ska kunna hålla oss inom tvågradersmålet 

bör vi inte orsaka utsläpp som överstiger två ton. Det 
innebär att vi när vi reser oss från matbordet redan har 
fyllt vår individuella kvot.

Mycket av diskussionen har kommit att handla om 
vilka livsmedel vi kan producera med minsta möjliga 
utsläpp. Men då kommer sällan vad vi behöver utifrån 
ett nutritionellt perspektiv med.

– Jag ville studera vad människor äter och se hur kost 
och matvanor påverkar klimatet, berättar Camilla Sjörs, 
som skrivit en licentiatavhandling om näringsintag och 
utsläpp av växthusgaser från svenska matvanor.

FOLKHÄLSA, MILJÖ OCH KLIMAT
Camilla började intressera sig för livsmedel och resurs-
användning när hon läste om utveckling och stödarbete. 
Hon insåg att genom att påverka hur vi äter och lever här 
hemma kunde hon också påverka vad människor i fattigare 
länder kan lägga på sina tallrikar. När hon efter en tid som 
lärare började forska kopplade hon samman folkhälsa, miljö 
och klimat i ämnet nutritionsepidemiologi.

I en av studierna som ingick i hennes avhandling 
utgick hon från Livsmedelsverkets stora kostvanestudie 
Riksmaten från 2010–2011, där sammanlagt drygt 1 
700 personer förde dagbok över sina måltider under fyra 
dagar. För de över 100 olika livsmedel som deltagarna 
angav togs värden fram från litteraturen.

– Med utgångspunkt från den har vi kopplat varje 
livsmedel som minst en person äter till data från en data-
bas baserad på livscykelanalyser.

STORT SPANN
Olika kostmönster har sedan kunnat kopplas till olika 
nivåer på klimatpåverkan.

– I genomsnitt ledde det energikorrigerade intaget  
till utsläpp motsvarande 1,7 ton koldioxid per år för 
kvinnor och 1,8 ton för män. Men spannet var stort  

och varierade mellan 0,3 ton för dem med minst  
klimatpåverkande kostmönster till 4,5 ton för dem  
störst klimatpåverkan.

Den stora variationen gjorde det möjligt att dela in 
deltagarna i fyra grupper och jämföra mellan den grupp 
som åt med mest respektive minst klimatgasutsläpp.

– Det är en grov förenkling att säga att näringsriktig 
mat och miljö går hand i hand. Att sätta i sig pommes 
frites och en läsk kanske är klimatsmart, men kan ju inte 
sägas vara den bästa näringsmässiga måltiden.

ETT TON SKILJER
Den fjärdedel som åt med minst klimatpåverkan orsakade 
genomsnittliga utsläpp av klimatgaser på 1,27 ton per år, 
medan den fjärdedelen vars kost orsakade störst utsläpp 
hade ett medelvärde på 2,26 ton.

– De som åt mer klimatsmart fick i sig mer fibrer, 
mer fullkorn men också mer tillsatt socker, medan de 
som åt med störst klimatpåverkan fick i sig mer protein, 
mer kolesterol och mindre fleromättade fetter.

När det gäller vitaminer så fick de klimatsmarta i 
sig mer betakaroten, mer vitamin A, mer folsyra och – 
något överraskande – mer vitamin B12. Skillnaderna 
när det gäller mineraler var små med liten fördel för de 
klimatsmarta avseende kalcium och magnesium, medan 
de mest klimatpåverkande fick i sig något mer fosfor, 
järn, zink och selen.

FÖREDRAR KOLHYDRATER
– Vi vet inget om de bakomliggande förklaringarna till 
varför kostmönstren varierar, men det kan mycket väl 
handla om olika preferenser. Det verkar som om gruppen 
med minst klimatpåverkan föredrar en mer kolhydratrik 
kost och även äter mer fisk, medan de med den största 
klimatpåverkan äter mer kött- och charkprodukter.

– Det intressanta var att vi ändå kunde hitta så stora 
skillnader, säger Camilla. Det innebär att det finns en 
stor potential i att minska sin klimatpåverkan via ändrade 
matvanor. Men det är inte så enkelt, och det kräver 
kunskap. 

– Det är en grov 
förenkling att säga att 
näringsriktig mat och 
miljö går hand i hand, 
säger Camilla Sjörs, 
nutritionist och konsult 
inom miljö och nutrition.

Stort spann  
i klimatpåverkan
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V i träffar på allt för många 
ofakta i nutritionsfrågor 
i pressen, sade Susanne 
Bryngelsson, vd för 

Swedish Nutrition Foundation när hon 
inledde stiftelsens temadag om ofakta 
som genomfördes i Lund den 26 april.

– Det är ett otyg eftersom det skapar 
problem för forskare, myndigheter 
livsmedelsbranschen, konsumenten och 
folkhälsan. Därför ska ofakta mötas 
med nutritionsfakta. Kunskapen måste 
nå ut, få fäste och byggas på och här 
behöver alla goda krafter samverka. 
Alternativa fakta är inget alternativ.

SPÄR UT FAKTA
– I ett flöde där ofakta inte bemöts och 
ofta får samma utrymme som fakta får 
vi problem med att det som vi har stöd 
för i vetenskapen späds ut och förvirrar 
konsumenter, sade Nina Jansson som 
också arbetar på SNF och chefredaktör 
för nutritionsfakta.se, SNF:s webportal 
för saklig information och kunskaps-
spridning om mat och hälsa.

– Ofakta underminerar förtroendet 
för forskare, myndigheter och branschen, 
och även för folkhälsoarbetet. I värsta 
fall avstår människor från medicinsk 
behandling eller att ta till sig väl belagda 
rekommendationer, något som kan 
få allvarliga konsekvenser för hälsan. 
Ett sådant exempel är det ogrundade 
motstånd mot vaccinering som dykt upp 
på senare tid.

Om vi som samhälle och medborgare 
brukar smickra oss själva med att vara 
rationella och göra informerade och 

medvetna val, hur kan det då komma 
sig att ofakta och rena falsarier får sådant 
utrymme?

KOMPLEX FORSKNING
– Forskningen är i sig komplex och 
många gånger svårtolkad för den som 
saknar egna kunskaper och har insikt 
hur forskning och byggandet av kunskap 
fungerar. Dessutom är frågor kring mat 
och hälsa ännu mer komplex eftersom 
det ofta handlar om tvärvetenskapliga 
frågor som kräver extra bred förståelse 
och förmåga att bedöma nya data från 
flera håll.

Men inte minst handlar det om att 
den egna upplevelsen kan komma i strid 
mot vetenskapliga fakta, och att både väl-
grundade och ogrundade påståenden kan 
spridas via sociala medier innan de hunnit 
granskas och sättas in i sitt sammanhang.

– Någon behöver möta ofakta och 
bli den centrala punkten, därför startade 
vi nutritionsfakta.se, konstaterade Nina 
och nämnde flera exempel.

KOLHYDRATER UTPEKADE
Det första är den så kallade PURE-
studien, som presenterades i höstas. Det 
är en global hälsostudie av hjärt- kärl-
sjukdom med över 135 000 individer. 
I den pekas kolhydrater ut som största 
hälsoboven och inte fett, vilket tacksamt 
plockades upp av de få förespråkare för 
LCHF som fortfarande är vid liv.

– Men vad sade studien? Den största 
andelen av de som är med i studien 
lever i Asien och har ett högt intag av 
kolhydrater från ris och vitt bröd. Det 

är faktorer som vi redan vet ökar risken, 
och det gick inte att översätta varken 
kostmönster eller effekter till svenska 
förhållanden.

– Ett annat exempel är en artikel  
om att de nordiska näringsrekommenda-
tionerna skulle vara dåligt underbyggda 
när det gäller kostråd om socker, berättade 
Nina. Nu är det så att de nordiska närings-
rekommendationerna inte ger kostråd och 
att artikelförfattarna inte tog hänsyn till 
det omfattande vetenskapliga underlag 
som ligger bakom NNR.

– Att bemöta ofakta och lyfta fram det 
vi verkligen vet är inget enmansjobb, utan 
kräver att vi alla hjälps åt att informera, 
bemöta och dela med varandra. Samverka 
med oss, avslutade Nina. 

Ofakta underminerar 
förtroendet
”Vem ska jag tro på”, sjöng Tomas di Leva och i dagens spel om maten 
är det en högst relevant fråga. Både myndigheter, företag, intresse
organisationer och enskilda personer för vad som kan synas vara en  
på förhand förlorad kamp mot ofakta. Problemet är att Ofakta under
minerar förtroendet för forskare, myndigheter och branschen, och även 
för folkhälsoarbetet.

Av Lennart Wikström
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– I ett flöde där ofakta inte bemöts och 
ofta får samma utrymme som fakta får  
vi problem med att det som vi har stöd 
för i vetenskapen späs ut och förvirrar  
konsumenter, säger Nina Jansson,  
Nutritionsfakta.se
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kosttillskott för att komma upp  
i tillräckliga nivåer.

ODLING PÅ MALT
Problemet har också satt igång olika 

Bioprocessning gör 
vetekli till värdefull 
vitaminkälla

Glidningen mot mer vegetariska proteinkällor har många fördelar ur 
klimatsynpunkt, men skapar utmaningar när det gäller mikronutrienter. 
En viktig sådan är vitamin B12 som vi normalt får i oss via animaliska 
livsmedel. Men bioprocessning av vetekli ger en ingrediens som kan bli 
en värdefull källa för vitamin B12 i vegetariska produkter.

Av Lennart Wikström

vitaminer, som vi normalt får i oss via 
animaliska livsmedel. Det är främst 
barn och unga kvinnor i fertil ålder 
som är i riskzonen, och ofta rekom-
menderas berikade livsmedel eller 

T renden med allt fler som 
väljer att äta vege tariskt 
eller vegankost har aktua-
liserat frågan om ökad 

risk för brist på vissa mineraler och 

Foto Mostphotos
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Med utveckling av en vegetarisk vitamin 
B12-källa har professor Vieno Piirinen  
och hennes kollegor vid Helsingfors  
universitet klarat av en av de svåraste 
utmaningarna som vi ställs inför i  
glidningen över från animaliska till  
mer vegetariska proteinkällor.

projekt för att på olika sätt på naturlig 
väg höja halten eller tillgängligheten  
hos de nödvändiga ämnena. Vid 
Nordiska cerealistkongressen 2015 
i Helsingfors presenterade forskaren 
Bhawani Chamlagain från Helsingfors 
universitet en ny metod.

– Genom att odla bakterien 
 Propionobacterium freudenreichii på 
en blanding av mjöl av kornmalt och 
vatten kunde vi konstatera att vitamin 
B12 bildades, berättade Bhawani.

– Mängden vitamin B12 är till-
räcklig för att ett mjöl berikat på detta 
sätt ska täcka det dagliga behovet. Det 
fungerar även som ingrediens i andra 
livsmedel. Det är alltså fullt möjligt 
att producera och tillföra B12 som 
en naturlig ingrediens i växtbaserade 
livsmedel.

FUNKTIONELL INGREDIENS
Resultaten från det projektet visade sig 
vara så intressanta att forskarna ville gå 
vidare och undersöka om det var möjligt 
att framställa en tillräckligt funktionell 
ingrediens som också innebar en be- 
rikning med vitamin B12. Utgångs-
substratet i form av vetekli är idag en 
sidoström som bara till viss del används 
i livsmedelsprodukter. En process som 
höjer näringsvärdet och även förbättrar 
kliets funktionalitet skulle skapa ett 
mervärde och därmed öka värdet på den 
spannmål som används som råvara.

Möjligheten att tillsätta mer kli skulle 
också kunna resultera i produkter som 
förutom ett förbättrat innehåll av vitamin 
B12 också bidrar till ett ökat intag av 
kostfibrer.

Vitamin B12 (kobalamin)
Vitamin B12, kobalamin, är det strukturellt mest komplicerade 
vitaminet och är nödvändigt för cellernas ämnesomsättning 
och för bildningen av blodkroppar. Det är också nödvändigt 
för nervsystemets funktion.

Vitamin B12 är involverat i DNA-syntes tillsammans med 
folsyra, där brist på vitamin B12 hindrar folsyran från att fri-
göras och därmed hämmar DNA-syntes och ny cell bildning. 
Detta visar sig först i bildandet av blodceller, som tillhör krop-
pens mest omsatta celler, och det leder i sin tur till  
perniciös eller elakartad blodbrist som kan kräva livslång 
behandling med tillskott av vitamin B12. Långvarig brist på 
vitamin B12 leder också till skador på nervsystemet och 
hjärnan, skador som ofta blir mer varaktiga.

Vitamin B12 finns främst i animaliska livsmedel som 
fisk, kött, skaldjur, ägg, lever, mjölk och ost. Fermenterade 
produkter, alltså jästa eller mjölksyrade, kan innehålla lite 
vitamin B12. Det finns även inaktiva former av vitamin B12 
i kosten, särskilt i vegetabilier. De inaktiva formerna av 
vitaminet kan inte våra kroppar tillgodogöra sig.

För veganer är det mycket viktigt med tillskott av vitamin 
B12 eller tillräckliga mängder av berikade livsmedel. Även 
för lakto-ovo-vegetarianer kan intaget bli för lågt, trots att 
vitamin B12 finns i både mjölkprodukter och ägg.

Vissa drycker berikas med vitamin B12, exempelvis 
havre-, sojadryck och risdryck.
(Källa: Livsmedelsverket)

FÖRBEHANDLING VIKTIG
I det fortsatta projektet på Helsingfors 
universitet har en grupp forskare under 
professor Vieno Piironens ledning 
och med stöd från Lantmännens 
Forsknings stiftelse utvecklat metoden. 
Förutom Vieno och Bhawani har Pekka 
Varmanen, Minnamari Edelmann 
och Kati Katina ingått i gruppen. En 
del i projektet har varit att undersöka 
och optimera odlingssubstratet och se 
om det går att ta vara på andra sido-
strömmar inom kvarnindustrin som 
idag inte åsätts något högre värde. Det 
vitaminrika kliet testades även som 
ingrediens i vissa modellivsmedel.

– Ett viktigt resultat från studien  
är att förbehandlingen av kliet spelar 
stor roll för utbytet, säger Vieno  
Piironen. 

BÄTTRE BRÖD
Efter fermenteringen framställs ett 
extrakt som kan användas som tillsats 
i olika livsmedel. Med en inblandning 
motsvarande 10–20 gram i en deg på 
700 gram kunde det naturligt vitamin 
B12-berikade vetekliet användas som 
ingrediens i bröd där 50 g bröd täckte 
det dagliga behovet.

– De provbakningar vi gjort med 
det vitamin B12-rika extraktet som 
ingrediens visar att förutom förbättrade 
egenskaper och förlängd hållbarhet 
jämfört med samma bröd utan extrakt, 
sammanfattar Vieno.

Med utveckling av en vegetarisk 
vitamin B12-källa, som dessutom är en 
funktionell ingrediens, har forskarna 
klarat av en av de svåraste utmaningarna 

som vi ställs inför i glidningen över från 
animaliska till mer vegetariska protein-
källor. Att den dessutom kan komma 
att fungera som en värdefull källa för 
kostfiber är en extra bonus. 

Foto Mostphotos
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Nytt från Lantmännens Forskningsstiftelse

Idén med Växthuset är 
att hjälpa entreprenörer, 
anställda och medlem-
mar att utveckla sina 

affärsidéer, undersöka mark-
naden och göra en första test, 
berättar Jakob Söderström, 
som arbetar med innovation 
och affärsutveckling vid Lant-
männen R&D och tillsam-
mans med sin kollega Jakob 
Lindblad driver programmet.

ACCELERATOR
Lantmännens Växthus är en 
accelerator i form av ett utbild-
ningsprogram för personer som 
har idéer, från allt som rör mat-
produktion från jord till bord.

– Idéer behöver rätt miljö 
för att växa och i Växthuset är 
tanken att du som entreprenör 
ska få hjälp med att utveckla 
din idé till en lönsam affär.

Grunden är ett kort 
utbildningsprogram med sju 
workshops på lika många 
veckor där deltagarna får 
blanda teori och praktik och 
även får jobba tillsammans 
med de andra deltagarna för 

att skapa det mesta möjliga av 
läromomentet.

– Som de flesta liknande 
aktiviteter avslutas program-
met med ett draknäste som 
ger feedback på och bedömer 
affärsidéerna.

DRAKNÄSTE
Till den avslutande övningen 
bjuds de kompetenser in 
som kan vara relevanta för 
projekten som ska presenteras. 
Förutom koncern-vd Per-Olof 
Nyman, koncernstrateg och 
ansvarig för forskning och 
utveckling som alltid deltar 
ingår represen tanter för olika 
områden. Om det exempelvis 
handlar om precisionsodling 
ska vi ha experterna kring 
odlings koncept med, om det är 
drycker så är det de livsmedels-
kompetenserna som ingår.

– Det är ett fint betyg att 
bli inbjuden till draknästet 
och deltagarna tar sin uppgift 
på allvar, konstaterar Jakob.

Växthuset är en del i Lant-
männens öppna innovations-
strategi, där Lantmännens 

Forskningsstiftelse är rygg-
raden och Växthuset utgör  
ett komplement.

– Med Växthuset skapar vi 
ett utrymme för resultat och 
idéer som kanske inte är redo 
att flytta in i något av våra 
affärsområden direkt, och 
som kan behöva några varv 
till innan de är mogna. Det 
gäller även idéer som dyker 
upp på annat håll, internt 
eller externt, som kan behöva 
växa till sig.

LIVSMEDELS- 
INNOVATIONER
Programmet drog igång 2014 
och hittills har sju omgångar 
genomförts.

– Den senaste omgången 
var första gången med ett 
tema, och det var Agtech med 
det digitaliserade lantbruket 
i centrum. Det var mycket 

lyckat och i höst följer vi 
med start i början av oktober 
med tema Foodtech med 
livsmedels innovationer, smak, 
hälsa hållbarhet och upp-
skalning.

– Den här gången går vi 
samman med två andra aktörer, 
Foodhills och Ideon Agro 
Food. Deltagarna kommer 
att gå igenom affärsmodell, 
design, prototyputveckling 
och få utveckla sina produkter 
under praktisk handledning. 
De ska verkligen få jobba med 
sina prototyper. Dessutom 
kommer de att få säljträning – 
det blir ett riktigt 360-graders 
program. 

Den nya omgången börjar 
alltså till hösten men ansökan 
kan skickas in i början av juni.

– Vi välkomnar alla idéer 
inom de angivna områdena, 
avslutar Jakob. 

Växthuset – lantmännens 
accelerator för nya idéer
Svensk livsmedelsbransch hindras i sin utveckling 
av för låg innovationsgrad. I en nyligen presenterad  
utredning som gjordes åt Sweden Food Arena  
konstateras att Sverige kommer först på plats 14  
i en rankning av de mest innovativa länderna när 
det gäller livsmedel. Problemet är inte brist på 
idéer, utan på möjligheter att få växa. Det är här 
Lant männens Växthus kommer in i bilden.

Vill du veta mer?
www.lantmannen.com/vaxthus

”– Idéer behöver 
rätt miljö för att 
växa och i Växt-
huset är kan du 
som entreprenör 
få hjälp med att 
utveckla din idé  
till en lönsam 
affär”, säger  
Jakob Söderström, 
Lantmännen R&D
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Barn och celiaki
 På senare tid har barns hälsa 
hamnat alltmer i fokus. I stor 
utsträckning har det handlat 
om olika hälsoproblem helt 
eller delvis kopplade till maten, 
exempelvis glutenintolerans, 
olika allergier och övervikt. I 
en stor prospektiv populations-
studie av barn i Västerbotten, 
Northpop, har alla blivande 
föräldrar bjudits in att delta.

Avsikten är att undersöka 
blivande föräldrars hälsa under 
graviditeten, samt hur barnet 
efter födelse och under uppväxt 
påverkas av läkemedel, mat-
vanor och miljö. Betydelsen av 
de bakterier som alltid finns 

i mun och tarm och som är 
viktiga för att immunförsvaret,  
ämnesomsättningen och 
kroppen i övrigt ska utvecklas 
normalt ska också undersökas. 
Forskarna är också intresserade 
av ärftliga faktorer. Målet är att 
kunna studera 7 500 barn.

Barnen ska i första hand 
följas upp till sju års ålder och 
om möjligt även upp till vuxen 
ålder. Forskarna är intresserade 
av barnens hela hälsoutveckling,  
men det blir också möjligt 
att specialstudera olika slags 
livsmedelsrelaterad ohälsa.

Ett sådant område är 
barnens intag av olika slags 

spannmålsprodukter och i 
synnerhet gluten och utveckling 
av celiaki. Det har förekommit 
en rad olika teorier om vad det 
är som startar utvecklingen av 
celiaki, och att det skulle vara 
kopplat till i vilka mängder 
och när barnen exponeras för 
gluteninnehållande livsmedel. 
Det råder också osäkerhet kring 
om det spelar någon roll vilket 
spannmålslag som barnen äter.

Genom att samla in en 
rad olika uppgifter kring vad 
barnen äter, hur deras hälsa 
utvecklas och även biologiska 
prover hoppas forskarna 
få en bild av hur mängden 

konsumerat gluten och val 
av livsmedel inklusive olika 
spannmålslag påverkar risken 
att utveckla glutenintolerans. 
Studien leds av docent och 
överläkare Olof Sandström  
vid Umeå universitetssjukhus,  
och ska pågå 2018–2020.

Broccoli och hälsoeffekter
 Som vi tidigare berättat i  
Tidskriften Cerealier har 
Lantmännens Forsknings-
stiftelse varit med och 
finansierat forsknings som lett 
till ett broccolikoncentrat som 
kan användas för att reglera 
blodsocker hos personer med 
typ 2-diabetes. Produkten 
finns tillgänglig på hemsidan 
farmingfunctions.com och 
forskaren Anders Rosengren 
vid Göteborgs universitet som 
står bakom forskningen menar 
att broccoliextraktet kan bli 
ett värdefullt komplement till 
traditonell medicinering.

Den intressanta kom-
ponenten i broccoli, och som 
kunnat kopplas till effekten,  
är det bioaktiva ämnet 

sulforafan. Det har också före-
kommit som en intressant 
substans i studier av broccolis 
eventuella cancerförebyggande 
effekter.

OFFICIELLA KOSTRÅD
Intresset för broccoli är stort 
även internationellt, på officiella  
hemsidor nämns broccolins  
olika dokumenterade hälso-
effekter. På BBC:s hemsida 
bbcgoodfood nämns studier 
som visar hur försiktigt tillagad 
broccoli kan bidra till att binda 
gallsalter och därmed sänka 
kolesterolhalten i blodet via 
en mekanism som liknar den 
som anges som förklaring till 
havrebetaglukaners effekt. På 
samma hemsida nämns också 

broccolis och andra kålväxters 
förmåga att förebygga hjärt-
kärlsjukdom.

På den officiella kaliforniska 
hemsidan healthyeating.org 
lyfts också broccolin fram som 
särskilt hälsosam. Även där 
nämns sulforafan i samband 
med förebyggande effekter 
mot cancer, även om de också 
skriver att det behövs mer 
forskning på området.

INGA GODKÄNDA  
PÅSTÅENDEN
Dessa utsagor och relevanta 
forskningsresultat till trots finns 
inga godkända hälsopåståenden  
för broccoli andra än dem 
som gäller för grönsaker och 
kålväxter generellt. I en artikel 

från 2011 konstaterar EFSA:s 
expertpanel att både produkten 
broccoli (och andra kålväxter 
nämnda i ansökan) liksom  
halterna av de bioaktiva 
ämnena som tillskrivs 
dokumenterade effekter inte 
varit tillräckligt definierade. 
Dessutom var studier på  
människa otillräckliga. Slut-
satsen var alltså att EFSA inte 
kunde godkänna de hälsopå-
ståendens som togs upp i de 
olika ansökningarna.

Men det hindrar oss inte 
att äta broccoli, och mycket 
talar för att med tillgång till 
bättre dokumentation är inte 
godkännandet av påståenden 
kring hjärt-kärlsjukdom och 
typ 2-diabetes långt borta.
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Lantmännen ökar sina satsningar  
på forskning och utveckling
 För att utveckla nya affärsmöjligheter 
ökar Lantmännen sina satsningar på  
forskning, utveckling och innovation 
genom att höja anslaget till Lantmännens  
Forskningsstiftelse med 10 miljoner 
kronor från 15 till 25 miljoner. Fokus sätts 
på att skapa mervärde av spannmål.

– Forskning, utveckling och innovation 

är viktiga delar för att säkra vår långsiktiga 
utveckling och lönsamhet, säger Lant-
männens vd Per-Olof Nyman. Därför får 
de frågorna en ännu mer framträdande roll 
i vår långsiktiga strategi.

Exempel på Lantmännens satsningar 
är utvecklingen av framtidens havresorter, 
både genom egen växtförädling i Svalöv 

och genom samarbetet i forsknings-
konsortiet ScanOats. En annan viktig 
satsning är de två industridoktorander  
som Lantmännen kommer att finansiera  
inom ramen för SLU:s industridoktorand- 
program och som kommer att arbeta  
med foder och med mjölkvalitet för 
bagerier.

Fullkorn minskar låg-
gradig inflammation
 En fullkornsrik kost kan minska kropps-
vikten och den systemiska låggradiga så 
kallade subkliniska inflammationen utan 
att nämnvärt förändra sammansättningen i 
tarmfloran.

Det visar en studie som förra årets publice-
rats i Gut Journal med bland andra professor 
Rikard Landberg, och docent Alastair Ross, 
båda Chalmers, som medförfattare.

Syftet med studien var att undersöka om 
en fullkornsrik kost påverkade mikrofloran 
och även olika biomarkörer för väl fungerande 
ämnesomsättning och god tarmhälsa. I studien  
deltog 60 vuxna med indikationer på att 
utveckla det så kallade metabola syndromet. 
Försöket genomfördes som en crossover där 
deltagarna först fick äta en fullkornsrik kost 
under åtta veckor, och sedan efter en vilo-

period fick äta en kost med spannmål där 
de kostfiberrika delarna siktats bort. En rad 
markörer för tarmflora, insulinkänslighet, 
glukos- och fettomsättning, tarmfunktion och 
inflammation studerades.

Av de 60 som startade studien fullföljde 
50 båda perioderna. De som åt fullkorns-
dieten fick i sig 179 gram fullkorn per dag 
medan de som åt kontrolldieten med siktat 
mjöl fick i sig 13 gram fullkorn per dag. De 
skillnader som kunde uppmätas var att de 
som åt fullkorn gick ner i vikt och också fick 
en signifikant sänkning av markörer för låg-
gradig inflammation, tydligt kopplad till råg.

Däremot såg forskarna inga skillnader i 
tarmflorans sammansättning och inte heller i 
insulinkänslighet mellan de båda kosterna.

Korn och 
råg minskar 
risken för 
diabetes
 I sin doktorsavhandling som hon lade fram 
i början av december förra året visade tekn dr 
Jonna Sandberg att fullkornsprodukter av råg 
kan förbättra regleringen av glukos i blodet 
och även aptiten.

Jonna studerade effekten på biomarkörer 
dagen efter ett kvällsmål med fullkornsråg. 
Förutom effekter på glukos metabolism och 
aptit konstaterade Jonna att förhållandet 
mellan de båda bakterie typerna Prevotella 
och Bacteroides när försöket påbörjades 
påverkade resultatet. Ju högre andel  
Prevotella i förhållande till Bacteroides, 
desto lägre insulinsvar, mindre låggradig 
inflammation och tydligare effekt på  
aptiten kunde noteras.

Hennes slutsats var att beroende på 
tarmflorans sammansättning kunde råg- och 
kornprodukter med hela kärnor, liksom korn-
produkter och produkter med fullkornsråg och 
hög andel resistent stärkelse motverka diabetes 
och minska risken för att gå upp i vikt.
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