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H avre. Finns det ett 
vackrare ord? Eller en 
vackrare gröda? Som 
ni förstår är detta så 

 kallade retoriska frågor. Jag är helt 
enkelt en havrefanatiker. Då kan 
man fråga sig, hur kunde det gå så 
illa (eller väl)?

Det hela började när jag på slutet 
av 1990-talet efter ett antal år i Umeå 
där jag arbetat på allt från bakterier 
till hybridaspar, bestämde mig för att 
flytta till Göteborgs Universitet. Väl 
där kom jag i kontakt med Anders 
Jonsson, som då var ordförande för 
VL-stiftelsen. Han förklarade för mig 
att jag borde forska på havre.

Jag undrade om han var rik-
tigt klok. Ur en rent vetenskaplig 
synpunkt är havre något av det 
svåraste man kan ge sig på. Växten är 
genetiskt mycket komplicerad, har 
en relativt långsam generationstid, 
är svår att vävnadsodla med flera 
hinder. Jämfört med exempelvis 
den traditionella modell organismen 
backtrav är havre en katastrof, ett 
vetenskapligt självmord!

Men samtidigt lockade det faktum 
att havre rent molekylärbiologiskt 
just på grund av dessa svårig heter 
var något av jungfrulig mark. 
Jag var också på något underligt 
vis  fascinerad av grödan. Den är 
 personlig på något sätt! Så jag satte 
igång några havre projekt lite vid 
sidan om mitt huvudprojekt som var 
ren grundforskning.

Efterhand tog havren alltmer över 
min forskning, den gick helt enkelt 
inte att motstå. Jag kom i  kontakt 
med en annan havre fanatiker, 
 Rickard Öste, och flyttade min 
 forskning till Lunds Universitet.  
I alla möjliga sammanhang agiterade 
jag för och framhöll dess förträfflig-
het och skrev populärvetenskapliga 
artiklar.

Mina forskningsansökningar  
rönte i början mindre framgång och 
det var bara VL-stiftelsen som vågade 
satsa på mig. Så småningom fick vi 
fram resultat som gjorde att vi kunde 
få finansiering från SLF, Formas  
och till och med från Vetenskaps-
rådet.

Vi utvecklade en ny genetisk 
metod för att öka variationen i 
havregenomet och kunde ta fram 
havre på laboratoriet där vi förstärkt 
vissa av havrens nyttoegenskaper 
som  exempelvis betaglukan och 
proteininnehåll. Detta öppnade för 
en  kommersialisering och vi startade 
företaget CropTailor. 

Under de allra senaste åren har 
allt detta tjat börjat bita på allvar och 
havre har nu verkligen kommit i ropet. 
Vi har nu som kronan på verket fått 
100 miljoner kronor från Stiftelsen 
för strategisk forskning för att starta 
forskningscentret ScanOats, som helt 
skall fokusera på havre. Det ger oss en 
unik möjlighet att ta fram nya inno-
vativa havreprodukter för både den 
svenska och internationella  marknaden 
och även utveckla själva grödan till en 
högkvalitativ exportprodukt.

Trägen vinner kan man säga. 
Anders Jonsson var nog betydligt 
klokare än vad jag i min enfald 
kunde ana den där kulna höstdagen 
för – som det känns nu – många, 
många år sedan. 

Professor, LTH

En lovsång till havren

Ny prenumeration – ange namn och adress

Adressändring – ange namn, gammal adress och ny adress  

Avsluta prenumeration – ange namn och adress

Prenumerera 

Vill du prenumerera på Tidskriften Cerealier går det utmärkt att e-posta 
till tidskriftenc@lantmannen.com. Skriv ditt namn och fullständig post -
adress så kommer nästa nummer av tidskriften hem till dig. Det går även 
bra att använda e-posten för avslut av prenumeration eller adressänd-
ring. Det går också bra att fylla i talongen som sedan skickas per post till 
Lantmännen, Tidskriften Cerealier, Box 301 92, 104 25 Stockholm.

kostnadsfritt!

För övriga prenumerationsärenden, e-posta till tidskriftenc@lantmannen.com

Krönika:
    Olof Olsson
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Havre: ScanOats

   Strategisk
satsning på havre
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Havre är en typisk skandina
visk gröda där odlare,  forskare 
och företag i Norden har 
konkurrens fördelar. Många har 
längtat efter en samlad satsning 
som kunde ta tillvara de för
delarna och därför är det rena 
fest stämningen i Havresverige 
just nu.

Av Lennart Wikström

F orskning och utveckling kring havre och 
hälsa har pågått med lite olika  inriktning 
och intensitet sedan 1980-talet. På 
 seminarier och kongresser där spannmåls-

forskare samlats har havre alltid haft en given roll.  
I början handlade det mycket om havrens innehåll av 
betaglukaner som visade sig kunna bidra till att sänka 
kolesterol mängden i blodet – så mycket att idag är 
 hälso sambandet mellan intag av havrebetaglukaner och 
sänkt kolesterol ett av de starkaste som forskarna kunnat 
visa upp.

FÖRSTA HAVREVÅGEN
Med betaglukanerna i fokus kom metoder för att anrika 
och analysera dem. Växtförädlarna började ta fram nya 
sorter med högre halter lösliga fibrer och Oatly och 
 Swedish Oat Fibre, som startades som en följd av den 
första havrevågen, har liksom export av svensk havre nått 
långt utanför Sveriges gränser.

Havrens förtjänster har gjort att det samlats en 
grupp entusiastiska forskare, innovatörer och entre-
prenörer kring havren, och det är de som jublar nu. 
Efter något års förberedelser och en lyckad presenta-
tion beviljade Stiftelsen för strategisk forskning i 
första vändan 100 miljoner kronor till ScanOats, ett 
industriforsknings centrum specifikt om havre. Detta är 
den största  satsning i Sverige som gjorts på en enskild 
gröda och det är den första som så tydligt också har som 
syfte att leda till nya produkter och nya företag.

TYPISKT SKANDINAVISKT
– Att äta havre är lite typiskt skandinaviskt, och havren 
är en av få grödor som Sverige kan konkurrera med 
internationellt, säger Leif Bülow, professor i tillämpad 
biokemi vid Lunds universitet och verksamhetsledare för 
det nya centret.

Samtidigt ligger enligt Leif havren lite efter de andra 
grödorna när det gäller forskningen, dels beroende på att 
det är en lite mer komplex och svårare att forska på än 
de andra spannmålen, dels för att den inte har samma 
internationella utbredning och status.

Leif är i grunden civil ingenjör i kemi och har som 
forskare inriktat sig mot växtbioteknik. Genteknik har 
varit ett specialområde och han kommer senast från ett 
uppdrag som ansvarig för PlantLink, ett samarbete inom 

– Vi har ambitionen att gå hela vägen från arvsmassan till gynnsamma 
betingelser för människan och miljön, säger Leif Bülow, LTH.

molekylärbiologi mellan Sveriges Lantbruksuniversitet 
och Lunds universitet.

– Vi började prata om havre för 6–7 år sedan när vi 
inom PlantLink skulle  identifiera grödor där vi kunde 
vara internationellt konkurrenskraftiga. Havre visade 
sig vara en av dem. Tanken var att utgå från havren som 
råvara för en rad hälsosamma produkter, och där inte 
bara innehållet av betaglukaner är intressant.

INTRESSANTA  BESTÅNDSDELAR
Havren har flera bestånds delar som är värda att utveckla 
och studera närmare. Den inne håller en större andel fett 
än övriga spannmål slag och med en  fördelaktig fettsyra-
sammansättning och med en stor andel polära lipider 
som skulle kunna fungera som naturliga ingredienser i 
olika livsmedel.

Även proteinets kvalitet är intressant med en mindre 
andel lagringsproteiner  jämfört med annan spannmål. 
Dessutom finns inga glutenproteiner, vilket gör ren 
havre särskilt användbar i glutenfria livsmedel.

– Det är den här  varia tionen i sammansättning som 
gör havren intressant, säger Leif. Men vi ska även titta 
på smaken, eftersom det är den som slutligen avgör 
om vi kan lyckas med nya produkter. Det är viktigt att 
 konsumenterna känner igen sin havre. 
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LEDS FRÅN LUND
Centret kommer att ledas från Lund och Lunds Tekniska 
Högskola men med Sveriges Lantbruksuniversitet i 
Skara, växt fysiologi i Umeå och Rise Livsmedel och 
lantbruk med som  forskningspartners. Ämnesmässigt är 
programmet uppdelat i fem huvud områden: Genomik 
med målet att bestämma alla havrens gener, utveckling 
av nya sorter, precisionsodling, i enzymstyrka processer 
och studier av havrens hälsoeffekter.

– Vi har ambitionen att gå hela vägen från arvs-
massan till gynnsamma betingelser för människan och 
miljön.

Havrens olika gener är delvis redan sekvenserade, 
men till skillnad från de stora grödorna som vete, ris och 
majs är inte hela genomet beskrivet. Det behövs som 
underlag både för att veta i vilka gener som forskarna 
behöver leta efter  förändringar för att få fram önskade 
egenskaper. Dessutom ger kunskap om genomet en 
bättre förståelse för de förädlingsframsteg som gjorts och 
de förädlings program som pågår.

GENOMIK OCH NYA SORTER
Kopplingen mellan genomik och utveckling av nya 
sorter är tydlig, ett område där forskarna och företagen 
har stora förhoppningar. Det som företagen hoppas på 
är sorter med högre halt betaglukaner, högre proteinhalt 
och även högfetthavre.

Ökad hållbarhet med minskad miljö- och klimat-
påverkan är en viktig del i programmet, och här kommer 
precisionsodlingen in. Havre är redan idag en av våra 
mest resurseffektiva grödor, men genom att ytterligare 
anpassa odling och sorter så att de bättre tar tillvara de 
platsgivna förutsättningarna blir odlingen ännu mer 
hållbar.

HÄLSOEFFEKTER
– Hälsoeffekterna av havrens olika komponenter är även 
de en viktig del i programmet och utgör något av en 
drivkraft, konstaterar Leif. Det handlar om att studera 
fysiologiska effekter både genom kost studier och på 
cellnivå, där vi tar vara på varje enskild komponent och 
gör nya hälsosamma och hållbara produkter.

ScanOats
ScanOats är ett åttaårigt program med 
 finansiering från Stiftelsen för strategisk 
 forsknings program för industriforsknings-
centra. Grundfinansieringen är 75 miljoner 
kronor med möjlighet att söka ytterligare  
25 miljoner kr efter halvtidsutvärderingen.  
Till detta  kommer de projekt som företagen 
själva driver och pengar som kan komma att 
tillföras ytterligare för enskilda projekt.

Grundläggande i programmet för industri-
forsknings centra är att industrin har en 
 styrande roll. ScanOats leds av en styrgrupp 
med representanter från de  deltagande 
företagen Lantmännen, Oatly och Swedish 
Oat Fiber. Ordförande är Mats Larsson, Lant-
männens forsknings- och utvecklingschef.

Förutom en ledningsgrupp med projekt-
ledaren Leif Bülow och ansvariga för de fem 
verksamhets områdena kommer programmet 
också att ha en  extern vetenskaplig referens-
grupp bestående av främst internationellt 
välmeriterade forskare.

ScanOats har sitt säte i Lund med den nya 
forsknings miljö som växer fram kring ESS och 
MAX IV, men ska fungera som ett skandinaviskt 
utvecklingscentrum för forskning och innovation 
kring havre.

Med satsningen på 
ett skandinaviskt 
industriellt havre-
forskningscenter 
i Lund samlar 
utvecklingen kring 
den svenska och 
nordiska havren och 
ger utvecklingen 
en rejäl skjuts in i 
framtiden.

– Det är havrens stora variation 
i sammansättning som gör den 
särskilt intressant, säger Leif 
Bülow, LTH

– Det bästa som kunde hända vore om vi under 
de åtta år som vi har fått finansiering för lyckades 
 etablera ett långsiktigt skandinaviskt utvecklings-
centrum  omgiven av en industriell struktur med fler 
havre baserade företag. Jag såg också gärna att vi kunde 
få en tydligare koppling mellan utvecklingen av mer 
hälsosamma produkter och ingredienser och läkemedels-
industrin, avslutar Leif. 
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Havre: ScanOats

Balansera  arbete 
på kort och lång sikt
Den nya satsningen på ett 
industri forskningscentrum 
kring havre känne tecknas av att 
industrin ska sitta i förarsätet. 
Det innebär för styr gruppen att 
balansera  industrins behov av 
relativt snabba och omsättnings
bara resultat med  forskarnas 
behov av långsiktighet.

Av Lennart Wikström

D et nya industriforskningscentret  
ScanOats leds av en styrgrupp med 
representanter från de tre med grundande 
företagen Lantmännen, Oatly och 

 Swedish Oat Fiber.
– Det unika med Stiftelsen för strategisk forsknings 

program är att industrin sitter i förarsätet i projekten 
som är konstellationer av lärosäten och företag, säger 
Eva Regårdh, kommunikationschef på Stiftelsen för 
strategisk forskning. Projekten ska ha en långsiktig 
forskningsplan som utgår från vilka behov industrin ser 
av nya produkter på tio till femton års sikt.

TYDLIG LEDNING
I styrgruppen för ScanOats ingår två representanter från 
Lantmännen, två från Oatly och en representant från 
Swedish Oat Fiber.

– Min vision är att Sverige ska ta en ännu tydligare 
 ledning i havreutvecklingen än tidigare, och att vi som 
resultat av den nya satsningen ska kunna se nya sorter, 
nya hälsobringande ingredienser, säger Mats Larsson, 
 forsknings- och utvecklingschef på Lantmännen och 
styrgruppens ordförande. Det är en satsning med inter-
nationella förtecken men självklart ska även svenska 
 konsumenter få nytta av produkterna.

En viktig del är det långsiktiga perspektivet och att 
kunna ta hänsyn till både forskarnas behov av framför-
hållning och företagens behov av snabba resultat.

STIMULERA  HAVREODLINGEN
– Det handlar om att balansera mellan kort- och långsiktigt, 
och vara medveten om att forskning tar tid, säger Mats. För 
företagen är det viktigt att vi kan få fram resultat som vi 
kan ta hand om tämligen omgående, och det har vi kunnat 
uppnå genom att lägga in pågående projekt i programmet.

Mats vill också framhålla betydelsen av att stimulera 
svensk havreodling.

– Odlingen är väsentlig, både för att uppnå hög kvalitet 
från början och att vi lär oss att odla hållbart, och där 
är havre lite mer tacksam än exempelvis vete som gröda 
genom att vara mindre krävande. 
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HÅLLBARHET EXTRA VIKTIG
Med det nya centret kommer arbetet kring havre att kliva 
upp på en helt ny nivå. För Oatly är frågan om hållbarhet 
extra viktig.

– Vår målgrupp är extra medveten, berättar Sofia 
Ehlde, ansvarig för utveckling på Oatly och en av före-
tagets representanter i styrgruppen. Det gör att frågorna 
kring klimat och hållbarhet spelar särskilt stor roll.

När havredrycken lanserades var innehållet av beta-
glukaner en huvudfråga.

– Visst är betaglukanerna fortfarande viktiga men 
de är inte det enda vi intresserar oss för. Den breddade 
användningen av våra produkter ställer även andra krav på 
råvaran, och det som är så bra med ScanOats är att vi ska 
titta på helheten. Havren har så mycket mer att ge än bara 
det som var och en av oss nu frågar efter.

NÄRA FORSKNINGEN
Oatly har sina rötter i livsmedelsforskningen i Lund och 
har genom alla år arbetat nära och med forskare för att 
lösa problem och lyfta produkternas egenskaper.

– Det är egentligen inte något vi behöver framhålla 
så länge våra produkter lever upp till konsumenternas 
förväntningar och fungerar som de ska. Men för oss är det 
viktigt, vi vill ha förankringen i forskning för att förstå vad 
vi gör och veta att det vi gör är rätt.

Samtidigt är det viktigt att det är industrins och 
 marknadens frågeställningar som styr.

– Detta är en akademisk satsning med ett uttalat 
intresse från industrin – det är ändå vi som ska föra ut 
innovationerna. Men sedan kanske vi inte ska vara med 
och röra i enskilda projekt, utan vi ska ge signaler om vad 
som kan förväntas bli en framgång på marknaden.

NYA SORTER
Sofia är liksom Mats hoppfull.

– En förväntan vi har är att vi kan få fram nya och ännu 
bättre havresorter som vi kan odla hållbart och som vi kan 
basera innovativa havreprodukter på. Det vore också extra 
intressant om vi kunde få fram kopplingar mellan havre-
baserade komponenter och nya hälsoeffekter som kan ligga 
till grund för nya hälsopåståenden.

– Vi ska också vara öppna för att det kan komma fram 
idéer som vi inte kan ta vara på i nuvarande företag, men 
som kan utvecklas till nya spännande affärsmöjligheter och 
företag, avslutar Sofia.

I STARTGROPARNA
Även Peo Crona, Swedish Oat Fiber, är mycket entusiastisk 
inför starten av det nya centret.

– Det känns fantastiskt, säger Peo. Trots att någon form 
av mer helgjuten satsning på havre har varit på gång under 
lång tid kändes det som ett verkligt långskott att vi skulle få 
loss så stora resurser. Och det finns så många projekt som 
vi bara väntar på att få komma igång med – några är redan 
identifierade i ansökan, men det kommer nya idéer och 
förslag hela tiden.

Liksom Oatly och Lantmännen bygger Swedish Oat 
Fiber mycket av sin utveckling på forskning, men Peo 
medger att det kostar energi, tid och pengar att söka för ett 
projekt i taget.

– Nu har vi en annan situation, där vi har fått en rejäl 
summa pengar och ett uppdrag att bygga ett forsknings-
centrum i toppklass. Nu är det upp till oss att definiera 
vad som ska göras, så länge vi stärker den skandinaviska 
havren när det gäller odling, produkter, kliniska studier 
och export.

SNABBT OCH LÅNGSAMT
Alla tre lyfter fram betydelsen av att ha ett antal konkreta 
projekt som antingen redan är i gång eller som står i start-
groparna, och som kan ge snabba resultat.

– Det är viktigt att vi ganska snabbt kan få fram resultat 
som vi kan utveckla i företagen, säger Peo. Sedan blir vår roll 
att ge återkoppling till forskarna om vad de ska satsa på och 
prioritera bland de förslag som kommer fram. Det handlar 
för vår del om att få resultat som vi kan omvandla till affärer. 
Vi hoppas att det kan börja hända saker redan nästa år.

NYA HÄLSOASPEKTER
Peos önskescenario är att genom nya kliniska studier med 
nya hälsoaspekter ytterligare stärka havrens hälsoprofil.

– Det rör sig om studier som vi kan göra vid sidan av 
befintliga eller att stärka eller förtydliga befintliga, och som 
rör exempelvis havrens betaglukaner och blodsocker, där 
sambanden skulle kunna skärpas till ordentligt. Även inom 
området tarmhälsa vill vi se fler kliniska studier. Vi ser idag 
att havrefiberna har effekt men vi behöver få mer detaljerad 
kunskap, något som även gäller synbiotika, det vill säga 
samverkan mellan pre- och probiotika.

– Dessutom finns förhoppningen att när en satsning på 
havre blir så här synlig så lockar det till sig andra initia-
tiv, något som även kan bidra till att skapa mer stabila 
strukturer kring forskning och innovation. Jag ser också 
fram emot att samarbeta med havrecentra i andra delar av 
världen, som Australien och Kanada, avslutar Peo. 

– Min vision är att Sverige ska ta 
en ännu tydligare ledning i havre-
utvecklingen än tidigare, säger  
Mats Larsson, Lant männen

– Vi önskar så klart att när en sats-
ning på havre blir så här synlig så 
lockar det även till sig andra initiativ, 
säger Peo Crona, Swedish Oat Fiber.

– Vi hoppas få fram nya 
mycket bra havresorter som 
vi kan odla hållbart och som 
vi kan basera innovativa 
havre produkter på, säger 
Sofia Ehlde, Oatly.
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Mer betaglukan 
och protein i nya 
havresorter

Fatima och Galant är två av 
Lantmännens framgångsrika 
havresorter.

Havre
Ökad insikt om havrens hälsoegenskaper, 
nya hög avkastande resistenta sorter och en 
ny metod i växtförädling gör att det aldrig 
har varit så roligt att vara havre förädlare. 
Det menar i alla fall Alf Ceplitis, som 
 ansvarar för  Lantmännens havreförädling.

Av Lennart Wikström

H avre är en typisk nordisk gröda och 
hamnar normalt en bit ned i de stora 
förädlingsföretagens program. Men för 
svenska förädlare har havren alltid varit 

viktig och i Svalöv har det fötts nya svenska havresorter 
ända sedan den moderna växtförädlingens start i början 
av 1900-talet.

Idag är det Alf Ceplitis på Lantmännen Lantbruk 
som med nya metoder och nya förädlingsmål för 
 traditionen vidare.

HYPE KRING HAVREN
– De stora förändringarna som skett för havren är dels 
på marknaden, dels hur vi gör förädlingen,  berättar 
Alf. Även om havre till foder är den dominerande 
 användningen har det blivit en hype kring havrens 

 positiva hälsoegenskaper. Det har gjort 
att havre till livsmedel betalas bättre 
och det har utvecklats nya koncept 
som exempelvis naturligt fritt från 
gluten.

Det har också gjort att det finns ett 
större intresse för havre och nya havre-
sorter från forskare och att Alf och hans 
kollegor har kunnat lägga större vikt vid 
sådana  egenskaper som är viktiga för havre till 
livsmedel.

Alf läste genetik i Lund där han 
 doktorerade och sedan forskade i växt genetik 
i Uppsala och Lund. Sedan han kom till 
Svalöv och Lantmännen 2007 har han haft 
ansvar för företagets havreförädling.

Vi är kanske bäst i 
världen just nu på att 

använda genomisk 
 selektion i växtförädling, 
menar Alf Ceplitis .





10    Tidskriften Cerealier   Nr 1 • 2017

VÄXTFÖRÄDLINGEN FIXAR
– Många hyser förhoppning om att växtförädlingen ska 
kunna vara med och fixa mycket av det som forskare och 
industrin vill åstadkomma. Det gör att växtförädlingen 
spelar en stor roll i det nya forskningscentret ScanOats.

Enligt Alf finns det tre förklaringar till varför det blev 
just ett centrum kring havre som fick ta del av  strategiska 
forskningsstiftelsen SSFs satsningar.

– Den första och mest uppenbara anledningen är 
kunskapen om havrens hälsoegenskaper, en insikt som 
sprider sig, och nästan alla vet idag att havre är det nyt-
tigaste man kan äta.

Den andra anledningen som har koppling till växt-
förädlingen är de problem som uppstått vissa år med 
förhöjda halter av giftiga ämnen bildade av svampar av 
släktet Fusarium som ofta angriper spannmål. Både Alf 
och hans kollegor i de forskningsprojekt som han med-
verkar i hyser förhoppning om att får fram nya sorter 
som är resistenta mot svampen.

NY URVALSMETOD
– Den tredje anledningen är att vi fått tillgång till nya 
och bättre verktyg, säger Alf. Ett sådant verktyg är ett 
chip som gör det möjligt att identifiera en stor mängd 
variationer i ett enda baspar. Det har också gjort att flera 
forskare gått vidare och börjat sekvensera havrens genom 
och göra genkartor, det vill säga beskrivningar av var på 
kromosomerna olika gener sitter.

Möjligheten att analysera en stor mängd gener 
samtidigt har lett till vad Alf beskriver som den största 
förändringen inom växtförädling på de senaste 100 åren, 
nämligen genomisk selektion. Genomisk selektion har 
utvecklats och använts främst inom husdjursavel, och 
bygger på att koppla variationen i en stor mängd gener 
till djurets eller växtens egenskaper.

BÄST I VÄRLDEN
– De flesta egenskaper vi är intresserade av, som 
 exempelvis avkastning, kärnkvalitet eller resistens, 
på verkas av många gener, förklarar Alf. Med DNA- 
analysen får vi ett fingeravtryck, som vi sedan kan 
kalibrera mot egenskaperna. Vi behöver inte veta vilka 

egenskaper som varje enskild gen styr, utan så länge 
finger avtrycket varierar med egenskaperna kan vi 
använda det till att förutsäga exempelvis avkastning.

Alf och hans kollegor började med den nya  metoden 
för tre år sedan och är de enda som tillämpar den i 
havre.

– Det är fortfarande ganska nytt att använda  metoden 
i växtförädling, och jag vågar nog sticka ut hakan och 
säga att vi är bäst i världen. Och utan det nya verktyget 
hade mycket av det vi vill göra inte varit möjligt.

SKAPA VARIATION
Bland växtförädlare råder ibland viss oenighet om till-
gång till nya gener, och om variationen i det  befintliga 
materialet räcker för att få fram sorter med de  önskade 
egenskaperna. För att öka variationen har det första steget 
ofta varit traditionell korsning med vilda  släktingar. Med 
hjälp av strålning eller kemikalier har förädlarna skapat 
slumpmässiga mutationer, som sedan kartlagts.

Överföring av gener mellan arter med hjälp av 
GM-teknik har varit ett sätt att åstadkomma en riktad 
förändring. Med de nya genediteringsteknikerna som 
exempelvis den omtalade CRISPR/Cas9 har det blivit 
möjligt att skapa riktade förändringar utan att föra in 
några nya gener.

BEFINTLIGA GENER
Men Alf tror inte att han ska behöva använda sig av 
någon av de mer drastiska metoderna för att öka den 
genetiska variationen för sådana egenskaper som styrs av 
många gener.

– Den variation som går att skapa genom kombina-
tion av befintliga gener inom vårt material räcker mer 
än väl, i alla fall när det gäller de mer grundläggande 
egenskaperna, säger Alf. Däremot kan vi kanske behöva 
hämta gener från vilda släktingar eller mer primitiva 
sorter när det gäller vissa kvalitetsegenskaper och även 
CRISPR/Cas9 kommer att bli en viktig del av ScanOats.

Inför framtiden tar nu Lantmännens havreförädling 
nya tag för att få fram specialkvaliteter av havre.

– Det börjar sprida sig en insikt om hur unika vi 
är när det gäller havre och att vi ungefär som Findus 
 lyckades med sina ärtsorter har möjligheten att ta 
fram och använda egna sorter i egna produkter för 
 marknaden.

RESISTENS, BETAGLUKAN OCH PROTEIN
Vad är det då som är på gång i de nya sorterna?

– Ett hett område just nu är havrens protein, både 
när det gäller halt och sammansättning. För två år sedan 
var det knappast någon som var intresserad eller frågade 
efter det. De andra områdena som kommer är resistens 
mot Fusarium, minskat upptag av kadmium och fortsatt 
förbättrad grynkvalitet.

I år kommer det en ny sort resistent mot havre-
cystnematod och om ett par år utlovar Alf sorter med 
betydligt högre betaglukanhalter jämfört med vad som 
finns i dagens material. Sorter med högre proteinhalt tar 
lite längre tid, i bästa fall fem år, tror Alf.

– Det har aldrig varit så roligt att vara havreförädlare 
som det är nu och jag tror att vi har möjligheten att ta 
havren ett stort steg framåt, avslutar Alf. 

Havrekärnans egenskaper kan kopplas till 
ett genetisk ”fingeravtryck”, som sedan kan 
användas i förädlingen. Här studerar Alf 
Ceplitis havrekärnor med olika grönfärgning, 
förstärkt i bilden till höger.
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Havre en  spännande 
proteinkälla

Havre
Havren har mest uppmärksammats för sitt 
innehåll av löslig fiber. Nu vaknar intresset för 
havrens proteiner, som förutom att vara naturligt 
fritt från gluten med sin gynnsamma samman
sättning kan komma att bli en spännande 
utgångs punkt för mer proteinrika produkter.

Av Lennart Wikström

H avre har mest varit intressant för sitt innehåll 
av lösliga fibrer i form av betaglukaner. Det är 
naturligt med tanke på den massiva veten-
skapliga dokumentation som finns när det 

gäller effekter på kolesterol och blodsocker. Men intresset för 
alternativa proteinkällor har gjort att många vänder blickarna 
mot havre även för dess innehåll av proteiner.

KUNSKAP FRÅN FODER
Finns det då någon orsak till detta intresse? Är inte protein 
från ett spannmålslag tämligen likt andra spannmålsproteiner, 
och varför är det just havrens proteiner som är så intressanta?

Till att börja med kan vi konstatera att havre historiskt 
främst använts som foder till kor och hästar. Grisar och 
 kycklingar håller sig till korn respektive vete, medan havren 
för dem bara ställer till problem. Det innebär också att den 
mesta kunskapen som finns om havreproteinernas närings-
värde gäller djur, och då djur med en helt annan mat-
smältning än den vi människor har.

Men helt klart skiljer sig havrens proteinsammansättning 
från de övriga spannmålslagen. Medan vete, korn och råg bildar 
lagringsproteiner som gluten eller av glutenliknande typ utgör 
den typen av protein bara en liten bråkdel av havrens proteiner. 

HÖG ANDEL ESSENTIELLA
Havrens proteiner utgörs också av en större andel av för oss 
människor nödvändiga, essentiella, aminosyror som ingår 
i våra proteiner och som vi inte kan producera själva utan 
måste få i oss via kosten. Några av de viktigaste amino syrorna 
är lysin, metionin, treonin och tryptofan.

Samtidigt är världen så vist inrättad att när industrin tar 
fram betaglukankoncentrat för att använda som fibertillsats 
i olika livsmedel får de en sidoström där en stor andel av 
 proteinet i havrekärnan hamnar. Det är ofta från denna del i 
 processen som råvaran till alla de kosttillskott med havre-
protein tas.

Som alternativ proteinkälla har havreproteinkoncentratet 
också använts tillsammans med potatisprotein och vetekli till 
att framställa vegetariska proteinprodukter som testats i olika 
former till bland annat skolmat (se Tidskriften Cerealier nr 3 
förra året).

Tabell 1: Näringssammansättning i fullkornsmjöl av havre, råg, 
vete och korn (g/100g). Källa: Livsmedelsverket

Tabell 2: Innehåll av några essentiella aminosyror i fullkornsmjöl  
av havre, råg, vete och korn (mg/100g). Källa: Livsmedelsverket

Produkt Protein Kolhydrater Fett Fibrer

Havregryn, fullkorn 13,3 57,6 7,0 10,0
Rågmjöl, fullkorn 8,2 60,2 2,5 13,6
Vetemjöl, fullkorn 
(Grahamsmjöl)

10,0 60,7 2,5 11,3

Kornmjöl, fullkorn 9,2 64,7 3,0 7,6

Produkt Lysin Metionin Treonin Tryptofan

Havregryn, fullkorn 600 230 480 190
Rågmjöl, fullkorn 350 130 310 100
Vetemjöl, fullkorn 
(Grahamsmjöl)

340 160 330 140

Kornmjöl, fullkorn 350 160 330 130

INDUSTRIN INTRESSERAD
Flera företag som använder havre har börjat titta  närmare 
på både mängden protein i havren och samman-
sättningen. Det kan handla om kvaliteten på en havre-
basen som används till exempelvis havreghurt och kanske 
i förlängningen ostliknande produkter, eller om om värdet 
på den del av havren som inte går till fiberkoncentrat.

Det här har nu uppdagats även av växtförädlarna, som 
försöker hitta snabbspår för att få fram havresorter med 
främst högre proteinhalt. Det kan bli verklighet inom 
fem år enligt den växtförädlare som vi talat med i detta 
nummer av Tidskriften Cerealier (se sid 9). Sorter med 
ändrad sammansättning på proteinet ligger lite längre 
fram i tiden.

Med tanke på att vi i genomsnitt får ungefär en 
fjärdedel av det protein vi får i oss från spannmål så spelar 
sammansättningen på det proteinet en stor roll. Med mer 
havre i maten är det möjligt att med bibehållen närings-
status minska på det totala proteinintaget. 
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Ä ven om det bara är några länder på norra 
halvklotet som tillhör havrebältet kan en 
frukost med gröt baserad på havre variera. 
Medan vi i Norden främst tillagar vår gröt 

på havregryn kan många ha kommit i kontakt med gröt 
gjord på klippta havrekärnor i Skottland eller Nord-
amerika. Där kallas de steel cut oats, en typ av havre som 
påminner om vårt matkorn eller matvete.

– För att möta den ökade efterfrågan som finns för 
havre ville vi utveckla nya produkter baserade på havre, 
berättar Malin Dahlström på Lantmännen Cerealia, 
ansvarig för utveckling av frukostprodukter och som varit 
med och tagit fram den nya produkter i Axas sortiment.

INSPIRATION FRÅN USA
– Vi ville erbjuda en produkt som är lite annorlunda och 
som ger en annan konsistens och en annan typ av gröt 
som vi tror mycket på, fortsätter Malin.

Inspirationen kommer ursprungligen från USA 
och på den nordiska marknaden var det de norska 
 konsumenterna som först fick prova produkten, där 
den initialt såldes genom mejeriföretaget Tine i form av 
färdiga grötar i butikernas kyldiskar.

– Vi gjorde en hel del tester för att hitta rätt form 
och konsistens med utgångspunkt i Norge, först i form 
av  färdiga grötar som funnits i butikernas kyldiskar. Där 
märkte vi en efterfrågan från konsumenter som efter att 
ha provat de färdiga grötprodukterna gärna ville prova 
att göra egna varianter.

Ett alternativt grundrecept för gröt är en gröt som inte 
kokas, utan där havregryn får stå i vätska kylskåp över natten.

– Overnight oats som konceptet kallas innebär att 
 havregrynen står i vätska över natten, förklarar Malin. 
Kärnorna kan stå i princip i vilken vätska som helst, 
det kan vara juice, yoghurt, mandelmjölk – det är din 
egen fantasi och smak som avgör. Med frukt och bär får 
den lite av efterrättskaraktär och kan ätas inte bara på 
 morgonen, utan som mellanmål eller efterrätt.

Det bästa sättet att göra gröt med steel cut oats är dock 
enligt Malin att koka den som gröt med hälften vatten 
och hälften mjölk.

ÄVEN TILL MAT
Likheten med andra produkter som matkorn eller matvete 
gör att klippta havrekärnor också kan användas till sallader 
eller till vanliga måltider. På nästa sida hittar du förslag på 
en havreotto (Oatto) med lök, ost, svamp och grönkål.

Innan lansering har Steel cut oats varit uppe på sociala 
medier, bland annat Testagram, för att stämma av intresset.

– Vi fick ett mycket bra gensvar, och de som testat 
 produkten vill gärna berätta om den. De har lagt upp 
bilder på våfflor, pannkakor och egna varianter på gröt.

Malin är själv något av en havrenörd, vilket tydligt 
märks när vi pratas vid.

– Havre är fantastiskt och jag kan bara rekommendera 
folk att prova den nya produkten! Det är något annat än 
våra vanliga gryn. Jag vill också slå ett slag för min egen 
favorit, gröt på steel cut oats med pecannöt och lönnsirap.

     Klippta havrekärnor 
ett klipp för grötälskare

Havre: Steel cut oats

Den vanligaste basen för gröt i våra 
nordiska länder är havregryn. Men 
med klippta havrekärnor får gröten en 
lite annorlunda konsistens och öppnar 
för nya smakkombinationer.

Av Lennart Wikström
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Ingredienser 

7-8 dl kycklingbuljong
3 dl AXA Steel Cut Havre
1 bananschalottenlök
250 g champinjoner
2 dl riven Västerbottenost
Salt och peppar 
2 dl grönkål
Olivolja för stekning

Så tillagar du  
receptet: 

1.  Finhacka löken och 
bryn den mjuk i oliv-
olja. Tillsätt skivade 
 champinjoner och stek 
dem på medelvärme till 
de fått färg. Koka under 
tiden upp buljongen och 
ställ åt sidan. 

2.  Koka upp Steel Cut 
havre med 5 dl av 
 buljongen. Rör om och 
låt den småkoka på 
medelvärme och späd 
med mer buljong när 
den tjocknar. Salta och 
peppra efter smak. 

3.  Stek grönkålen på medel-
värme i en stekpanna så 

att den mjuknar och får 
en frisk grön färg.

4.  Efter drygt fem minuter 
så är havre-risotton klar. 
Blanda i lök,  champinjon 
och Västerbotten ost 
och rör om. Häll på 
mer buljong till önskad 
 konsistens. Strö över 
grönkål och servera.

Havre: Steel cut oats
Klippta havrekärnor – eller steel cut oats, som man säger 
”over there” –  inspirerar till nya goda havrerecept.  
Den  annorlunda och lite matigare  konsistensen inspirerar  
till  användning även utanför den vanliga grötskålen.  
Här kommer två recept hämtade från Lantmännens 
 receptsamling.

Ingredienser  
(en portion)

¾ dl AXA Steel Cut Oats
1 dl yoghurt  
alternativt havregurt
½ dl mandelmjölk
½ tsk vaniljpulver
1 krm kardemumma

Så tillagar du  
receptet:

1.  Blanda ihop samtliga 
ingredienser i en skål 
och ställ i kylskåp 
över natten. Grynen 
kommer att suga upp 
en vätskan under 
natten, så du har en 
färdig rawfood-gröt 
till frukost.

2.  Ta ut skålen på 
 morgonen.  
Toppa med färska  
bär och nötter.  
Njut.

Steel cut 
 Overnight oats

Steel cut  Havreotto (Oatto)
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Bistånd 
som gör skillnad
Det är tufft att vara skolelev i Malawi, ett av  världens fattigaste länder.
Emanuel Kalolo är en av eleverna på den  dammiga skolgården. Klockan är 
bara lite efter sju,  under visningen ska snart börja. Men Emanuel  
har varit vaken länge med hushållssysslor, läxor och  promenad till skolan.

Av Lennart Wikström

M alawi har 16 miljoner 
invånare, och 90 pro-
cent av de sysselsatta 
är lantbrukare, en 

bräcklig försörjning på grund av klimat-
förändringar. En tredjedel av landets 
befolkning riskerar akut matbrist.

Tillsammans med malawiska staten 
och FNs livsmedelsprogram World Food 
Program är Lantmännen via den svenska 
kooperativa biståndsorganisationen We 
Effect med och stöttar ett lantbruks- och 
skolmatsprojekt. Projektet bygger på att 
lantbrukare får utbildning och stöd kring 
odling och affärsutveckling och samtidigt 
är de garanterade avsättning för sina 
 produkter till 15 000 skol luncher om 
dagen på tio skolor i området.

LANTBRUK OCH SKOLMAT
Projektet har mycket positiva effekter för 
lantbrukarna, som får en möjlighet att 
utveckla sitt jordbruk och samtidigt är 
garanterade en inkomst. För skolbarnen 

har projektet inneburit att de har fått en 
mycket konkret och jordnära anledning 
att gå till skolan, vilket ökat barnens 
närvaro – visserligen från en låg nivå, 
men ändå – med 28 procent. Dessutom 
har det enkla faktum att barnen får 
mat gjort att de också kunnat ta till sig 
kunskaperna bättre.

Maten i skolan är ett livsviktigt stöd 
för eleverna. Men det räcker inte att bara 
ta sig till klassrummet. Man ska orka 
lyssna och lära också. Det är Emanuel 
ett lysande exempel på. Han är bara 
tolv år men går redan i åttonde klass. 
 Engelskan är nära nog perfekt. Han 
svarar blixtsnabbt på frågor.

– Vad jag ska bli när jag blir stor? Jag 
ska bli företagsledare.

RÄDDAR LIV
Elever som Emanuel är grunden för 
en ljusare framtid för Malawi. Om fler 
barn kan klara undervisningen ökar 
möjligheterna snabbt för att ta landet 

We Effect
We Effect, tidigare Kooperation utan 
gränser, är en svensk biståndsor-
ganisation som bedriver långsiktiga 
biståndsprojekt i 25 länder.

Lantmännen är ett av de företag som 
sedan 2003 årligen stöttar projekt 
via We Effect. Under 2016 utökades 
engagemanget genom att också bidra 
till projektet i södra Malawi som stöttar 
lantbrukare och skolbarn. Bönderna 
får hjälp med utbildning i hållbara 
odlingsmetoder, marknadstillgång 
och affärsutveckling. Samtidigt får de 
betalt för sina grödor som sedan blir till 
luncher för skolbarn.

ur den onda spiralen av torka, missväxt 
och svält.

– We Effects projekt har räddat 
liv – vi gör verkligen skillnad. säger 
Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på 
Lantmännen som tillbringat två år som 
We Effects programchef i Malawi. Det 
hade inte varit möjligt utan stöd från 
Lantmännen. Behoven är enorma och 
varje krona behövs.

Ambitionen är att skolmats-
programmet ska utökas till fler skolor 
i Malawi. Programmet kan också 
bilda skola för hur andra länder och 
biståndsorganisationer kan arbeta för att 
bekämpa fattigdom och hunger.

– Skolmaten är en viktig del, men 
det behövs ytterligare satsningar på 
jordbruk och utbildning och på sikt 
måste Malawi självt finansiera detta, 
men i nuvarande situation är det inte 
möjligt och då är insatserna från We 
Effect och Lantmännen synnerligen 
välkomna, avslutar Alarik. 

Artikeln bygger på en serie artiklar i Lantmännens personaltidning Field to Fork nr 1–4 2016.

Skolmaten som 
serveras dagligen 
lagas av råvaror 
som skolbarnens 
föräldrar odlat med 
rådgivning och stöd 
och sedan sålt till 
skolornas kök.
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Forskningen 
 behöver ett mer 
 ambitiöst uppdrag
Svensk forskning utmärks av att vara väl 
 förankrad i samhället men också i hög grad av 
att vara styrd av en rad olika kortsiktiga mål. 
För att lyfta blicken behöver forskarna ta sig 
an tydliga samhälleliga projekt.

Av Lennart Wikström

D en första kommentaren 
jag fick när jag började 
på Forsknings politiska 
institutet var från 

dåvarande finansministern Kjell-Olof 
Fält, som sade att nu forskar vi visst 
om allting, till och med om forskning, 
säger Mats Benner, som är professor i 
forskningspolitik på Lunds universitet 
och tidigare föreståndare för Forsk-
ningspolitiska institutet.

Hur forskningen ska styras och av 
vilka är ett angeläget område. Bilden av 
forskaren isolerad i sitt elfenbenstorn 
och endast upptagen med att söka ny 
kunskap för kunskapens egen skull 
stämmer inte med verkligheten, och 
har egentligen aldrig gjort det.

INGET VAKUUM
– Vetenskapen blir inte till i ett 
 sam hälleligt vakuum, förklarar Mats. 
 Forskningen i vårt land har varit 
om given av uttalade samhälls intressen 
som alltid gjort sig gällande och som 
funnits i och omkring akademins 
 villkor. Den bild som ofta målas upp 
med ”town and gown” där akademin 
bildar en egen republik finns inte i 
verklig heten.

Samtidigt finns det en balans 
mellan akademiernas ofta självupplevda 
 oberoende och forskare som befinner 
sig i en värld av förväntningar.

– Akademiska banor ofta kopplade 
till samhälleliga banor. Särskilt tydligt 

blir detta inom hälso- och sjukvården 
där akademiska tjänster kan till sättas 
med hänvisning till administrativa 
 meriter, som exempelvis att ha varit med 
och genomfört en stor omorganisation.

SPELANDE FORSKARE
– Vi experimenterar idag med en 
ganska avklädd akademisk  profession 
som egentligen är berövad en rad 
av de traditionella privilegierna och 
fri heterna som tidigare varit dem för-
behållna, säger Mats. Det finns inte så 
stora utrymmen att vara idisslare, vilket 
gjort att vi fått en hög produktivitet, 
vilket i sin tur lett till att forskarna 
blivit något av spelare som hanterar en 
rad olika drivkrafter.

Den svenska hälso- och sjuk-
vården är ett område där kopplingen 
mellan kliniken som avnämare och 
forskningen är tydlig. En stor del av 
forskningen är klinisk, och många som 
disputerar är snarast att betrakta som 
industridoktorander. Hur är det då 
med den svenska forskningen inom 
lantbruk och livsmedel?

EN VÄRLD AV FÖRVÄNTNINGAR
– Även lantbruksforskarna befinner 
sig i en värld av förväntningar, kanske 
i ännu högre grad än inom många 
andra sektorer, säger Mats. Det här ska 
i idealsituationen utmynna i en egen 
dynamik och samspel med de externa 
förväntningarna.

Sveriges Lantbruksuniversitet är 
mer än naturvetenskapliga fakulteter 
på andra universitet knutet till en 
näring. Samtidigt strävar forskarna med 
ledningens stöd mot att publicera sig i 
högt rankade internationella tidskrifter.

– SLU måste hantera motsättningen 
i att vara både näringsanpassade och 
vetenskapligt meriterade. Sättet att lösa 
det har varit den enskilda forskaren 
fått jaga projekt och göra sig legitim 
inför näringen via projektägandet. 
Sedan har anslag via forskningsråden 
som  exempelvis Formas använts för att 
skapa vetenskaplig relevans.

– Forskningen gör faktiskt världen till en bättre plats 
att leva i och forskningens löfte är att vi kan forma 
historien genom vår  kunskap och bli herrar över 
våra öden, säger Mats Benner.
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TVEKSAM NYTTA
Den här formen av styrning med 
incitament eller mer kortsiktiga ofta 
politiskt satta mål är något som Mats 
menar kännetecknar forskningen i 
Sverige, medan man i andra länder 
befinner sig långt ut på auktoritets-
skalan och i stället söker sig åt samma 
håll som i Sverige.

– Har detta gjort att vi blivit bättre 
på att skapa nytta, undrar Mats och 
svarar med att frågan ännu inte är 
avgjord.

– Incitament är bra på att blåsa liv i 
gamla strukturer men är inte så bra på 
att formulera nya uppdrag.

Det nära samarbetet mellan akademi 
och övriga delar av samhället brukar 
lyftas upp i olika sammanhang som 
samverkan och vars betydelse gärna kläs 
i stora ord.

– Men samverkansprogrammen 
lyckas sällan hjälpa forskarna med att 
ge en långsiktig målbild, utan blir i 
stället ytterligare ett incitament i mäng-
den. I viss mån har innovation tagit 
över som begrepp och som lösning, 
men ännu har ingen lyckats övertyga 
mig om att innovation kan ersätta det 
som forskningen lyckats med historiskt.

MER AMBITION
Enligt Mats behöver forskningen i 
Sverige gå från incitament till mer 
allvarligt menad ambition.

– Var finns ett intressant part-
nerskap för svensk växtbiokemi som 
kan byggas organiskt i stället för att 
 beställas? Jag är tillräckligt mycket idea-
list att tro att det finns en sådan orga-

nisk mylla för forskare och  forskningen 
att odla sin samverkan i.

Samtidigt finns det ingen väg till-
baka till ”the good old days”.

– När forskningen frikopplas från 
samhällssammanhanget slutar forskarna 
att umgås med de riktiga uppgifterna 
och den blir alltmer sin egen spegelbild 
och i slutändan sin egen baneman. Det 
enda sättet att rädda den blir då att 
koppla tillbaka till samhällsuppdraget.

OROANDE PROTEKTIONISM
Forskningen är i högsta grad inter-
nationaliserad, de nationella sär-
drag som Mats fört fram till trots. 
I  realiteten är den kanske den mest 
internationaliserade verksamhet vi har 
idag med global konkurrens genom den 
vetenskapliga publiceringen. Därför är 
det extra intressant att fundera kring 

vad som händer i världens största 
forsknings nation, USA.

Där är forskarsamhället djupt oroat 
av både den nya protektionismen, som 
hindrar den fria tankens rörlighet, 
och de mycket stora nedskärningar av 
stödet till forskningen som Trumps 
regering aviserat. Dessutom har vi även 
i Sverige kunnat möta förekomst av 
”alternativa fakta” och faktaresistens.

– I en värld av gränser kan vi 
 konstatera att de flesta länder vill ut 
ur det protektionistiska. Kina är ett 
typiskt exempel på det och gör allt för 
att bli en del av det globala vetenskaps-
samhället. Den tendensen är obeveklig.

UTMANANDE FAKTARESISTENS
– Men om USA – och även Stor-
britannien – vill skjuta sig i foten så 
får de väl göra det. De är de stora 
 mottagarländerna av forskare från 
hela världen, gynnade av språk och 
en  attraktiv livsstil. Begåvningarna 
kommer i stället att söka sig till andra 
länder som kommer att bli vinnarna.

Idealet vore enligt Mats om talet 
om faktaresistens kunde upplevas som 
något uppfordrande istället för att 
fördömas.

– Det är en allvarlig uppmaning, 
en öppning för en ny upplysning. 
De enorma satsningar som görs på 
 utbildning och forskning kan visa 
hur de kan användas för att förändra 
samhället. Forskningen gör faktiskt 
världen till en bättre plats att leva i. 
Världen där vi vistas kan göras bättre 
genom att ta tag i de stora frågorna. 
 Forskningens löfte är att vi kan forma 
historien genom vår kunskap, att vi 
kan bli herrar över våra öden, avslutar 
Mats. 

Forskning om forskning
Forskningspolitiska institutet grundades 1966 när Lunds universitet 
med benäget bistånd från dåvarande statsministern Tage Erlander knöt 
den serbiska forskaren Stefan Dedijer till institutet. Initiativet kom i en 
tidsanda när det med tanke på de stora omvälvningar som skedde i form 
av värderings förändringar och strukturomvandlingar var relevant att 
ställa frågor kring vetenskapens sociala effekter.

Ett område som institutet ägnade sig mycket åt var säkerhetspolitik, och 
professorn i underrättelseanalys inledde sin forskarkarriär där.

Professor Mats Benner, sociolog i grunden, började på institutet 1989 
och blev dess föreståndare 2003. Numera är institutet en integrerad del 
av företagsekonomiska institutionen i vid Lunds Universitet.

– Styrning med incitament eller mer kortsiktiga ofta politiskt satta mål är något som kän-
netecknar forskningen i Sverige, menar Mats Benner, Lunds universitet.
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Lovande tillämpad 
livsmedelsforskning
Forskning nära  tillämpning lockar  sällan 
de  stora pengarna och ger sällan de stora 
 rubrikerna. Men den behövs för att forskningen 
ska kunna infria löftet om att göra  världen till 
en bättre plats att leva på. Där spelar  Stiftelsen 
Lantbruksforskning en viktig roll.

Av Lennart Wikström

P å frukostbordet står en 
förpackning med frukt-
yoghurt, en bärkompott, 
en ostsmörgås med bröd 

bakat på fullkornsmjöl av råg och en 
varm kopp kaffe med mjölk. Vi kanske 
inte tänker på det, men varje dag möter 
vi produkter och lösningar som gör att 
vi mår bättre, håller oss friskare och kan 
leva ett bekvämt modernt liv och ägna 
oss åt ett stimulerande arbete, umgås 
med familj och vänner och planera för 
nästa semester.

Inget av detta hade varit möjligt utan 
forskning och kunskap och de företag 
och andra aktörer som formulerar 
problem som forskningen kan lösa och 
som sedan omsätter dem i praktiken. 

Fältförsök utgör en väsentlig del av den verifiering av 
 forskningen inom växt odling som SLF avsätter pengar till.

Forskningsforskaren Mats Benner 
säger i artikeln på föregående sidor att 
 forskningen faktiskt gör världen till en 
bättre plats att leva på.

HÄLSA, MILJÖ OCH BEKVÄMLIGHET
Vid frukostbordet kan det handla om att 
ta fram bättre bakteriestammar som ger 
en godare yoghurt och som dessutom 
kan tillföra nyttiga bakterier till tjock-
tarmen. Eller att bären är konserverade 
med en teknik som gör att mer av de 
färska bärens bioaktiva ämnen  bevarats 
och även att de håller längre utan 
 konserveringsmedel.

Förpackningen med mjölk kan vara 
framtagen av förnybara material och 
samtidigt bevara mjölken längre med 



minskat matsvinn som följd. Och brödet 
kan vara bakat på speciella rågsorter som 
kan odlas med mindre klimatbelastning, 
som gör dig mer mätt och med fibrer 
som håller din mage i bättre trim.

Det är den här sortens lösningar som 
det som lite slarvigt kallas tillämpad forsk-
ning ger oss, en forskning som kanske 
inte ger de prestige laddade utmärkelserna 
eller hamnar i de tunga vetenskapliga tid-
skrifterna. Mot den bakgrunden borde det 
vara lätt att motivera en tydlig satsning på 
forskning inom lantbruk och livsmedel vid 
sidan av de statliga forskningsråden, som 
i högre grad är inriktade på grund- och 
spets forskning.

NÄRINGENS GRUNDPOTT
Sedan 1986 har forskning inom framför-
allt lantbruksområdet kunnat finansieras 
med medel från Stiftelsen Lantbruks-
forskning. Stiftelsen grundades av LRF 
och bygger på att lantbrukarna själva 
via exempelvis kvarnar, mejerier och 
slakterier sätter av en liten summa pengar 
för varje kg eller liter som  levereras. Till 
den grundpotten har sedan extra pengar 
kunnat tillföras, exempelvis från handels-
gödsel- och bekämpnings medelsskatter.

Den här modellen fungerade bra fram 
till för några år sedan, då staten relativt 
abrupt drog tillbaka stora delar av sin 
finansiering.

NÖDVÄNDIG FÖRÄNDRING
– Vi kan tala om ett SLF före och ett 
annat SLF efter 2012, säger Christian 
Nyrén, vd för Stiftelsen Lantbruks-
forskning. När i stort sett all  statlig 
finansiering försvann blev vi tvungna att 
se över verksamheten och ta fram ett nytt 
sätt att arbeta och styra fördelningen av 
våra medel.

Det var nödvändigt med en 
 förändring, inte minst för att kunna 
närma sig de statliga finansierings organen 
igen och få del av medel som var nöd-
vändiga för att komplettera de pengar 
som kom från näringen. Därför genom-
förde Stiftelsen Lantbruks forskning en 
ordentlig genomlysning med hjälp av 
externa konsulter, och lät dessutom göra 
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en jämförelse med liknande verksam-
heter i en rad andra länder.

– Vi kunde då konstatera att vi hade 
ett alltför snävt upplägg med alltför 
mycket stuprörstänk med separata 
forskningsprogram för varje delbransch, 
konstaterar Christian. Vi hade svårt att 
få kunskapen att flyta mellan program-
men. Dessutom levde fältförsöken som 
också finansierades via Stiftelsen Lant-
bruksforskning ett helt eget liv, och en 
alltför liten andel av forskningsresultaten 
kom till praktisk nytta.

FYRA FOKUSOMRÅDEN
Stiftelsen Lantbruksforskning var 
bra på att samla in pengar och ordna 
 finansiering, men mindre bra på att 
samordna. Därför vidtog ett omfattande 
arbete som resulterade i en ny strategi 
2012, vilket i sin tur resulterade i att 
Stiftelsen Lantbruksforskning sedan 
två år får en grundfinansiering från 
forsknings rådet Formas.

– Istället för branschinriktade 
 forskningsprogram har vi inriktat oss 
mot fyra fokusområden med inriktning 
mot nytta för näringen. De är energi 
och biomaterial, klimat och miljö, 
livsmedel samt företagande, och där 
livsmedel är störst.

En annan viktig skillnad är att 
 Stiftelsen Lantbruksforskning även 
 tydligt definierat var i kunskapskedjan 
som man ska vara med och stötta, och 
det är i tillämpbar behovsdriven forsk-
ning och inom konceptutveckling och 
verifiering. Dessutom ställs högre krav 
på ansökningar och projekt.

– Vi vill ha en kombination av 
hög vetenskaplig kompetens och 
 tillämpbarhet. Därför ställer vi också 
krav på att de som söker identifierat en 
mottagare av den nya kunskapen och vi 

har dessutom en målsättning att få mer 
samverkan och fler deltagare i projekten.

ANSÖKAN I TVÅ STEG
Beredningen görs också i två steg, där 
i det första en projektskiss granskas av 
branschrepresentanter. På så sätt kan 
projekt som ändå inte skulle få medel 
gallras bort i ett tidigare skede, och 
ansökningar som går vidare får förslag 
från beredningsgruppen som gör dem 
mer relevanta.

– Den nya beredningsprocessen 
har gjort att kvaliteten på de slut-
liga  ansökningarna har blivit mycket 
bättre, säger Christian. Dessutom 
har vi kommit ifrån en del av jävs-
problematiken som fanns i det tidigare 
systemet.

Trots en tidig gallring är det fort-
farande en relativt liten andel av 
 ansökningarna som beviljas.

– I höstas beviljades 16 procent av 
120 inkomna ansökningar. Tyvärr räcker 
inte medlen till så att alla bra projekt ska 
få pengar.

HÖJD KVALITET
Att få upp kvaliteten både på ansök-
ningar, projekt och forskningen är också 
viktigt ur ett europeiskt perspektiv.

– Det är viktigt med en kvalitets-
utveckling för att kunna mäta oss på en 
europeisk nivå, säger Kjell Malmlöf.

Kjell är disputerad husdjursagronom 
och har länge arbetat i läkemedels-
industrin och akademin. Sedan 2015 
är han forskningschef på Stiftelsen 
Lantbruksforskning.

– Genom att låta utländska experter 
från flera europeiska länder vara med 
och bedöma ansökningar säkrar vi 
kvaliteten i de projekt som får pengar, 
berättar Kjell. Det är också ett sätt att 

synliggöra svensk lantbruksforskning 
och kan förhoppningsvis leda till att fler 
svenska lantbruksforskare än i dag deltar i 
eller driver europeiska samarbetsprojekt.

Två exempel på projekt där svenska 
forskare är engagerade är Eurodairy, 
ett informationsprojekt där Stiftelsen 
Lantbruksforskning är med och lyfter 
fram och informerar om svenska värden 
i djurhållningen, samt en om fattande 
genomgång och utvärdering av ett stort 
antal projekt inom integrerat växtskydd.

LIVSMEDELSPLATTFORM
Stiftelsen Lantbruksforskning har 
till sammans med representanter för forsk-
ningen och Livsmedelsföretagen arbetat 
med att ta fram en gemensam plattform 
för forskning och innovation inom hela 
livsmedelskedjan. Avsikten var att den i 
anslutning till arbetet med Livsmedels-
strategin skulle ange en gemensam inrikt-
ning för hela branschen. En liknande 
forskningsplattform har tidigare funnits 
för livsmedelsföretagen inom ramen för 
den europeiska teknologi plattformen 
Food for Life.

– Avsikten är att samla alla beställare 
och få en beställarstruktur och att jobba 
med programsatsningar ur livsmedels-
kedjans perspektiv, förklarar Christian.

Avsikten är att staten ska stå för 
hälften av finansieringen om branschen 
möter upp med den andra halvan. 
Där kan delar av näringens pengar till 
 Stiftelsen Lantbruksforskning kunna ingå 
i motfinansieringen.

– En statlig utredning har tittat på 
samverkan inom forskning och innova-
tion i livsmedelskedjan och vi har inom 
arbetet med plattformen beslutat oss för 
en omstart och att införliva vårt arbete 
i den modell som utredningen föreslår, 
förklarar Christian.

BYGGA KOMPETENS
Det innebär att Christian och Kjell inte 
står utan arbetsuppgifter. Tvärtom, de är 
båda entusiastiska och även stolta över 
att plattformen nämns i förslaget till 
livsmedels strategi. Livsmedel kommer även 
i fortsättningen vara det största om rådet, 
och då med hela värdekedjan i fokus.

– Det är fortfarande befogat med 
 fokuserade forskningssatsningar för att 
stärka konkurrenskraften – i synnerhet 
om vi ska kunna öka produktionen på ett 
hållbart sätt. Här kan vi spela en viktig 
roll genom att göra utlysningar inom 
 spännande områden som lockar forskarna 
att söka, och där vi kan bygga upp kompe-
tensen på längre sikt, avslutar Kjell. 

– Istället för branschinriktade forskningsprogram 
har vi inriktat oss mot de fyra fokusområdena energi 
och biomaterial, klimat och miljö, livsmedel samt 
företagande, säger Christian Nyrén, vd,  Stiftelsen 
Lantbruksforskning

– Det är viktigt med en kvalitets utveckling 
för att kunna mäta oss på en europeisk 
nivå, säger Kjell Malmlöf, forskningschef, 
Stiftelsen Lantbruksforskning
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Det är inte bara havre som innehåller beta glukaner, utan även  kornet. 
Medan havrens betaglukaner främst uppmärksammats för sin 
 kolesterolsänkande effekt är kornets lösliga fibrer speciellt intressanta 
för att de efter  mältning kan bidra till en bättre tarmhälsa.

Av Lennart Wikström

Mältat korn för 
bättre tarmhälsa

EFFEKT PÅ TARMHÄLSA
På Chalmers hade forskarna arbetat 
mycket med mältning av spannmål.

– Vårt huvudintresse har varit att 
främst studera mältningens effekt på 
upptaget av olika spårämnen med 
bibehållna löslig kostfiber, berättar Marie. 
Det knepiga med mältningen är att få 
ett optimalt resultat. Det finns så många 
 faktorer som spelar in, både råvara, 
 process och vad det är man vill uppnå.

Projektet skulle syfta till att under-
söka några kornråvaror och process-
förhållanden och deras effekt på främst 
tarmhälsa. Tillsammans blev  Margareta 
och Marie hand ledare åt Cristina 
 Teixeira, Lunds Tekniska Högskola och 
Chalmers, som strax före jul försvarade 
sin avhandling om mältade korn-
produkter för förbättrad tarmhälsa.

– Vi har försökt förändra kornets 
sammansättning främst när det gäller 
kostfiber, men även protein och fytat, 
berättar Cristina.

PROVADE VANLIG MALT
I en normal mältningsprocess för att 
framställa bryggerimalt får kornet gro tills 
kärnan har en synlig grodd, varefter det 
torkas. Då har merparten av  stärkelsen 
 brutits ned och kan till sammans med 
 proteinet omvandlas till vört och 
 användas av jästen för att producera 
alkohol. De delar av kornet som inte går 
vidare till jäsningen blir en fiber- och 
relativt proteinrik restprodukt, drav, eller 
Brewers Spent Grain (BSG) på engelska.

– I en studie gav vi kommersiell 
malt som torkats vid olika  temperaturer 
till försöksdjur och jämförde med en 
kontroll diet, berättar Cristina. De 
effekter vi studerade var bildning av 
kortkedjiga fettsyror, främst smörsyra och 
påverkan på tarmens genomsläpplighet. 

E n mage i god form är en 
förutsättning för att vi ska 
må bra. Det innebär att vi 
inte bara äter för att få i oss 

enskilda näringsämnen, utan vi äter också 
för att föda vårt kanske viktigaste organ 
efter hjärnan, nämligen vår tarmflora. I 
forskningen framträder en alltmer tydlig 
bild av att samman sättningen och typen av 
fibrer vi får i oss via maten spelar stor roll.

Spannmål är för många den  viktigaste 
fiberkällan, och havre och råg har 
länge lyfts fram som särskilt intressanta 
ur hälso synpunkt, men även korn är 
 intressant och en i många sammanhang 
under skattad råvara. Kornet inne håller 
liksom havren också betaglukaner och 
är möjligt att anpassa genom olika 
behandling och processer som exempelvis 
mältning.

STYRD MÄLTNING
Mältning innebär att kornkärnorna 
först stöps i vatten för att sedan gro och 
torkas efter upp till sex dygn. Genom att 
styra förhållandena under mältningen 
går det att få fram en kornprodukt med 
 varierande fibersammansättning och 
därmed också olika tillgänglighet för 
tarmens mikroflora.

I ett projekt där professor Margareta 
Nyman på institutionen för livsmedels-
vetenskap i Lund undersökte olika 
fiberprodukters påverkan på tarmfloran 
upptäckte hon intressanta men också 
varierande resultat med mältat korn.

– Detta gjorde oss intresserade av 
att titta närmare på processningen, 
och tillsammans med Marie Alminger, 
 biträdande professor i livsmedels-
vetenskap på Chalmers i Göteborg, 
lyckades vi knyta ihop ett projekt med 
Lant männens Forskningsstiftelse som 
medfinansiär, berättar Margareta. 

Mältat korn är intressant inte bara som 
råvara till öl utan även för sina gynn-
samma effekter på tarmhälsan.
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Vi kunde då se att det mältade kornet 
ledde till en förbättrad tarmbarriär, men 
om malten hade torkats vid högre tem-
peratur så minskade den effekten.

SPECIALPROCESS
Cristina såg också att en ökad varia-
tion i betaglukankedjornas längd ökade 
bildningen av de kortkedjiga fettsyror 
som är nödvändiga för tarmcellerna och 
även har andra gynnsamma effekter på 
exempelvis blodsocker och inflamma-
tion i blodkärlen.

För att undersöka om det var 
 möjligt att påverka sammansättningen 
på kostfibrerna stöptes tre olika korn-
typer i vatten med olika temperaturer 
och med eller utan tillsats av mjölksyra. 
Efter stöpningen fick proverna gro 
under tre dygn och torkades sedan 
med en relativt skonsam process för att 
undvika mörkfärgning.

MALTKORN VARIERADE MEST
Stöpning vid högre temperatur och 
lägre pH gjorde att en mindre andel 
av betaglukanerna bröts ned sam tidigt 
som andelen lösliga fibrer och  resistent 
 stärkelse blev högre. Däremot påverka-
des inte halten fytat, som är ett ämne 
som binder mineral och gör dem mindre 
tillgängliga under mat smältningen. Av 
de tre korntyperna, en med hög andel 
ogrenad stärkelse, amylos, en med hög 
andel grenad  stärkelse, amylopektin, och 
ett kommersiellt maltkorn, påverkades 
den kommersiella sorten mest av olika 
behandling.

– Vi kom fram till att en kombination 
av val av sort och styrning av process-
parametrar gör det möjligt att påverka 
sammansättningen på kornet så att det 
får mer positiva hälsoeffekter jämfört med 
obehandlat korn, konstaterar Cristina.

HELHETEN VIKTIG
I en datorstyrd tarmmodell och genom 
djurförsök jämfördes effekten av kom-

mersiella sorter processade enligt de 
parametrar Cristina kommit fram till för 
att få fram bäst fibersammansättning med 
standardmalter. De special processade 
 proverna med högst andel beta glukan 
och lösliga fibrer tog längre tid på sig 
att passera genom tunntarmen och 
ledde också i djurmodellen till en ökad 
 fermentering i tjocktarmen och att det 
bildades mer kortkedjiga fettsyror.

– Jag undersökte också fiber koncentrat 
och koncentrat med kornbetaglukan och 
kunde konstatera att de hade effekter, 
men inte lika stor som de mer samman-
satta mältade kornprodukterna. Vi tittade 
även på drav, som hade bättre effekt än 
extrakten men inte lika god effekt på 
mikrofloran som mältat korn.

NYA PRODUKTER  
OCH KVALITETSSTYRNING
Med tillgång till drav och det faktum att 
mältning är en väletablerad och välkänd 
process som går att styra är alltså steget 
inte särskilt långt till att ta fram nya 
kornbaserade produkter som är nyttiga 
för tarmfloran.

– I Portugal som jag kommer ifrån 
finns en slags pulverdryck – fattigmans 
kaffe kallar vi den – som görs på korn, 
berättar Cristina. Jag skulle kunna tänka 
mig en extra hälsosam variant av en sådan 
dryck med designade kostfibrer baserad på 
mältat korn. Andra tänkbara produkter är 
snacks eller bars. En annan möjlighet är att 
vi nu med hjälp av innehåll av betaglukan 
och smältbara arabinoxylaner kan förut-
säga effekter av fibrer i tjocktarmen.

– Fortfarande varierar resultatet 
mycket med råvaran, säger Marie, och 
det bästa vore om vi på ett enkelt sätt 
skulle kunna bedöma kärnorna och 
sedan styra processen mot ett säkrare 
slut resultat. Dessutom tror jag att vi 
borde titta närmare på draven, som är en 
sidoström med intressanta egenskaper 
ur hälsosynpunkt, och som idag inte tas 
tillvara som livsmedel. 

Vill du läsa mer?
Teixeira, C. Barley malt  products for 
improved  intestinal health. Lunds 
 Universitet och Chalmers  Tekniska Hög-
skola, 2016. ISBN 978-91-7753-084-8.

– Specialprocessat korn skulle kunna bli 
en hälsosam ingrediens i en dryck eller i 
snacks, säger Cristina Teixeira, LTH.

I en anläggning för pilotmältning processades olika 
 sorters korn vid olika pH och temperatur.

– Maltens varierande resultat på tarm-
floran gjorde oss intresserade av att 
titta närmare på processningen, berättar 
Margareta Nyman, LTH

– Beroende på vad man vill uppnå finns det 
flera faktorer, både vad det gäller råvara 
och process, som kan anpassas för att ta 
fram kornprodukter med positiva hälso-
effekter, säger Marie Alminger, Chalmers.
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D et pratas mycket 
inflammation nu – 
inte minst mat som 
minskar inflamma-

tion, så kallad anti-inflammatorisk 
kost. Gurkmeja är inte längre bara 
en krydda med gyllengul färg, utan 
också en krydda som omges av ett 
närmast magiskt anti-inflamma-
toriskt  skimmer. På internet finns 
tusentals recept på gurkmejashots 
och säkert saluförs lika många 
varianter av gurkmejakapslar. Ivriga 
förespråkare hänvisar till att det finns 
inte mindre än 7 000 publicerade 
studier på kurkumin, som är en av de 
anti oxidanter som finns i gurkmeja. 
Sett till kvantitet saknas det med 
andra ord inte bevisstyrka.

Om man filtrerar för att få fram 
endast kliniska studier avseende 
inflammation rasar dock träfflistan 
ner till ett tjugotal studier, varav 
många handlar om specifika effekter 
vid specifika sjukdomar. Det vill säga, 
deras resultat är inte nödvändigtvis 
relevanta om man vill veta något om 
den sjukdomsförebyggande effekten 
hos friska. Innan vi ens kommit så 
långt som till den mer intressanta 
diskussionen om studiekvalitet kan 
man börja misstänka att det kanske 
ändå inte är så självklart att en daglig 
shot eller kapsel med gurkmeja är den 
bästa sjukförsäkringen.

I en aktuell artikel publicerad på 
kunskapsportalen nutritionsfakta.se, 
som drivs av SNF Swedish Nutri-
tion Foundation, framgår att det 
saknas studier av gurkmejans effekter 

på friska. Vi kan därför inte säkert 
veta i vilken mån gurkmeja är anti- 
inflammatorisk hos friska. Denna 
 osäkerhet gäller för övrigt i princip 
alla enskilda livsmedel, som fått rykte 
om sig att antingen förebygga eller 
orsaka inflammation. Författarna 
konstaterar också att inflamma-
tion i sig kan vara både av ondo och 
godo. Inflammation är en nöd vändig 
 process för att skydda kroppen, 
samtidigt som vissa ämnen som bildas 
i kroppen vid inflammation kan 
skada vävnader. Som så ofta här i livet 
 handlar det om balans.

Hur maten påverkar denna 
balans, och vilken betydelse det har 
för hälsa och sjukdomsrisk, är ett 
spännande och angeläget forsknings-
område. Säkert får vi fler svar från 
denna  forskning i framtiden, som då 
kommer att vägas in tillsammans med 
tidigare kunskap om samband mellan 
mat och hälsa inför utformningen av 
kostråd. Sett till dagens kunskapsläge 
finns däremot inte underlag för att ge 
andra kostråd än de som baseras på de 
nordiska näringsrekommendationerna 
(NNR). Men även en inflamma-
tionsguru borde känna sig 
ganska nöjd med det; fisk, 
frukt, grönsaker, fullkorn 
och nötter är gemen-
samma nämnare som 
önskvärda livsmedel.

Farorna med till-
satt socker överdrivs 
förvisso kraftigt av de 
flesta gurus – men å 
andra sidan skulle de 

flesta av oss behöva minska på intaget 
av tillsatt socker. Det finns dock en 
del inflammations trams, som rimmar 
sämre med NNR. Till exempel 
 anklagas mejeriprodukter ofta för att 
orsaka inflammation. En sådan effekt 
är inte bevisad, – tvärtom finns vissa 
tecken på att mejeri produkter kan 
minska inflammation.

Och så har vi gluten. En tuff 
 konkurrent till tillsatt socker som 
roten till allt ont, enligt vissa. Men 
oavsett vad du hör och ser; det saknas 
grund för påståenden om att gluten 
har särskilda inflammatoriska egen-
skaper hos friska personer.

Så om du frågar mig: Ät gärna 
gurkmeja, men lita inte på du därmed 
sväljer en ”magic bullet”. Läs din 
NNR och låt dig anti-inflammeras! 
Vill du göra det enklare för dig hittar 
du finfina kostråd på Livsmedels-
verkets hemsida. Och vill du läsa mer 
om kostens effekt på inflammation 
kan du göra det på nutritionsfakta.se, 
i en artikel av Linnea Bärebring och 
Helene Lindqvist, båda verksamma 
vid Göteborgs universitet. 

vd SNF Swedish Nutrition Foundation

Vadå anti- 
inflammatorisk kost?

Nutritionisten:
Susanne Bryngelsson 
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Nytt från Lantmännens Forskningsstiftelse

Nordiskt rågforum ny platt
form kring råg och hälsa

 Tillsammans med havre 
är råg typiska nordiska 
spannmålsslag. Medan havre 
fått stor uppmärksamhet för 
sina hälsoeffekter har trots 
en rätt omfattande forskning 
rågen hamnat lite utanför 
ramp ljuset. Men det gör inte 
rågen mindre intressant som 
råvara för hälsosamma livs-
medel och nya produkter.

– Nu händer det även 
något kring rågen, säger 
professor Rikard Landberg, 
Chalmers. Forskningen 
kring havre har visat att det 
går att bygga kunskap kring 
ett spannmålsslag som i sin 
tur lett till innovation och 
nya produkter. Även om det 
gjorts mycket också kring 
rågen är det dags för en ny 
satsning, och därför startar 
vi en ny plattform och ett 
nytt forum för forskning 
och utveckling kring råg i 
Norden.

NORDISKA FORSKARE 
OCH FÖRETAG
Nordic Rye Forum bildas 
av Chalmers, Sveriges 
Lantbruks universitet, 
Umeå universitet, Östra 
Finlands Universitet, Århus 
 Universitet i Danmark, det 

Efter havrens framgångar är det dags för rågen att träda fram på scen som 
nästa hälsosamma nordiska spannmålsslag. I samband med en konferens på 
Åland i början av juni lanseras Nordic Rye Forum och en ny plattform på nätet.

Av Lennart Wikström
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finska forskningsinstitutet 
VTT och danska Kræftens 
bekæmpelse och med stöd 
från Lantmännen, Barilla, 
Fazer, Pågen och Leksands 
Knäckebröd.

Forumet bygger på 
två delar, dels en hemsida 
riktad till allmänheten med 
 lättillgänglig information om 
råg och hälsa, dels mötes-
aktiviteter för berörda och 
intresserade från forskning, 
företag och myndigheter.

– Hemsidan lanseras i 
samband med en  konferens, 
”The Power of Rye”, på 
Åland i början av juni, 
 berättar Rikard. Ett mål 
med konferensen, förutom 
att samla alla aktörer med 
intresse i råg och hälsa, 
är att vi ska ta fram en 
rapport som identifierar 
viktiga forsknings- och 
 innovationsområden 
 kopplade till råg och hälsa 
som vi kan se för framtiden.

TRE HUVUDSYFTEN
Syftet med det nya nätverket 
för råg är att stärka  forskning 
och innovation om råg 
och hälsa genom samlade 
 aktiviteter, att genom 
 tillämpning av  resultat 
från pågående forskning 
öka konkurrenskraften för 
den nordiska spannmåls-
baserade industrin och att 
öka  allmänhetens kunskap 
och medvetenhet kring råg 
och hälsa.

Rikard har i sin forskning 
fortsatt sina äldre kollegors 
studier av råg och olika råg-
komponenters effekt på både 
kort och lång sikt. Idag finns 
en rätt solid kunskapsbas för 
att ta fram och kommunicera 
värdet av hälsosamma råg-
produkter. De resultat som 

finns om den näringsriktiga 
nordiska kosten har också 
gett rågen viss draghjälp.

– Vår förhoppning 
är också att forumet ska 
föra över mer kunskap till 
 industrin och att vi med 
hjälp av dokumenterade 
effekter också ska kunna 
ta fram underlag för mer 
 specifika hälsopåståenden för 
råg än vad som finns idag.

Rikard ser fram emot 
konferensen i juni.

– På konferensen ska vi 
lyfta fram vad vi vet idag 
om råg och hälsa och vad 
vi ser runt hörnet. Målet är 
att göra rågen till den nya 
havren, och det som är extra 
roligt och spännande är alla 
de nya produkterna som 
är på väg, exempelvis nya 
 rågsnacks, avslutar han. 

Fakta om hälso
effekter av  fiberrika 
rågprodukter
Fiberrika rågprodukter har  belagda hälsoeffekter på både kort, 
medellång och lång sikt.

Exempel på kortsiktiga effekter är:

• lägre insulinnivåer direkt efter måltid

• jämnare och mer utdraget blodsockersvar efter måltid

• ökad mättnad och minskat energiintag

• minskad smältbarhet och minskat energiupptag

Exempel på effekter på medellång tid:

• ökad insulinkänslighet

• minskade symtom på subklinisk inflammation

• sänkta blodfettnivåer

Exempel på  långtidseffekter:

• minskad risk för att utveckla typ 2-diabetes

• minskad risk för hjärt-kärlsjukdom

• minskad risk för  tjocktarmscancer

Källa: Nordic Rye Forum

”The Power of Rye”
Internationell konferens om råg och dess hälsoeffekter 7 och 8 juni 2017 i Mariehamn, Åland. 
Konferensen organiseras av Nordic Rye Forum och erbjuder ett forum för både forskare och 
representanter för industrin att diskutera aktuella frågor kring råg, som exempelvis den ökande 
mängden vetenskapligt stöd för rågens hälsoeffekter, bioaktiva komponenter, processers 
 påverkan på rågens egenskaper och utveckling av nya rågprodukter.

Mer information om konferensen, program och anmälan finns på Chalmers hemsida  
https://www.chalmers.se/en/conference/the-power-of-rye/Pages/default.aspx
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EU vill sätta maxvärden på akrylamid
 EU-kommissionen planerar att besluta om 
maxvärden för akrylamid i  färdiga livsmedel 
som barnmat, chips och  frukostflingor. Var 
nivåerna kommer att hamna är ännu inte 
fastställt, men det förväntas ske när beslut 
om reglering tagit senare i år. Bakom för-
slaget ligger kommissionens ambition att EU 

ska ha världens strängaste regelverk när det 
gäller akrylamid.

Frågan har viss koppling till svenska 
myndigheter och industrier, eftersom 
Livsmedelsverket var först i världen med att 
uppmärksamma olika livsmedels innehåll av 
akrylamid. Som en följd av detta ligger också 

svensk livsmedelsindustri långt framme när 
det gäller utveckling av  processer för att hålla 
nere halten akrylamid i livsmedel.

Detta kommer de att ha nytta av när EU 
som en följd av beslutet kommer att kräva 
att tillverkarna identifierar riskerna och 
kvalitetssäkrar en låg nivå.

 I Tidskriften Cerealier kunde vi i förra 
numret konstatera att vår tarmflora, hur vi 
kan påverka den och hur den påverkar oss 
är den nya trenden. Förklaringen till detta 
är tvådelad, dels att forskarna upptäckt att 
tarmfloran inte bara påverkar hur vi mår i 
magen utan också en rad andra hälsofaktorer 
utanför tarmen, dels att forskningen med 
modern DNA-analysteknik fått helt nya 
möjligheter att undersöka tarmfloran.

Möjligheten att studera förändringar 
i tarmfloran vid intag av olika livsmedel 
har också visat på en möjlig förklaring till 

varför vi som individer påverkas så olika av 
samma kost. Forskarna brukar kalla detta 
poly morfism och förklara det med genetiska 
variationer. Vid Livsmedels föreningens trend-
seminarium ”Det är i magen det händer” i 
mars i år presenterade docent Anne Nilsson 
från Centrum för preventiv livsmedelsforsk-
ning vid Lunds Tekniska Högskola nya 
resultat som visar att  skillnaden i glukos- och 
insulinrespons på ett bröd bakat med korn 
också kan förklaras av skillnader i tarmfloran.

I grunden för studien ligger centrum-
bildningen Antidiabetic Food Centers 

 resultat från forskning kring samband 
mellan livsmedel med korn eller korn-
fiber och minskad risk för att utveckla typ 
2-diabetes.

En grupp på 39 personer gavs vid ett till-
fälle ett vetebröd på kvällen och vid ett annat 
tillfälle ett bröd bakat med hela kornkärnor. 
Efter frukost och lunch dagen efter mättes 
glukos och insulin i blodet (så kallad second 
meal-effekt).

Efter kornbrödet minskade halten av 
både glukos och insulin i blodet signifikant. 
Men det intressanta var att alla försöks-
personer inte fick förbättrad glukos-
omsättning, och forskarna antog att en 
förklaring kunde vara skillnader i tarmfloran. 
Analyser visade mycket riktigt på skillnader 
mellan dem som fick förbättrad glukos-
metabolism av kornbrödet och dem som 
inte påverkades. Den skillnaden kunde 
till och med specificeras ner till en enskild 
bakterie, Prevotella copri.

För att testa om en enskild bakteriestam 
verkligen kunde förklara skillnaden gavs den 
i ett djurförsök till en grupp möss medan en 
annan grupp möss fick en annan generellt 
förekommande bakterie. Vid glukosintag 
visade det sig att möss med P. copri fick 
en lägre glukosnivå, och att den effekten 
kunde överföras genom så kallad bajs-
transplantation.

Annes slutsats var alltså att kostfiber från 
korn ger hälsosamma effekter på blod socker-
regleringen, och att detta sker via bakterie-
fermentering i tarmen. Skillnader i tarm-
floran ger dock skillnader i effekt, något som 
visar på behovet av en mer individ anpassad 
nutrition.

Skillnader i tarmflora 
kan förklara fibereffekt
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