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D e måltider som serveras 
i skolan är de viktigaste 
som serveras i vårt sam
hälle. Barn och ungdomar 

behöver mat i magen för att orka med 
sin dag. Gratis skolmat är en rättighet, 
som vi tar för given, men rätten till 
avgiftsfria måltider är unik för ett fåtal 
länder.

Skolmaten ska enligt livsmedels
verket vara god, hållbar, näringsriktig 
och säker. Den ska också vara integrerad 
och trivsam. Med integrerad menas att 
skolmaten är en del i undervisningen. 
Dit har vi tyvärr inte kommit. I övrigt 
har vi kommit långt. Det är ingen enkel 
uppgift som skolmåltidsansvariga har 
och de är värda beundran och respekt 
för att de klarar den så bra. Härliga 
salladsbufféer och andra tillbehör finns, 
liksom möjligheten att välja mellan olika 
huvudrätter.

Med kompetens och kunskap tillagas 
bra mat till en låg kostnad. Om man i 
undervisningen kunde gå vidare och ta 
in maten och måltiden i undervisningen 

så skulle mycket vara vunnet. Då skulle 
barn och unga stå på en bra kunskaps
grund när det gäller nutrition och hälsa 
i mötet med den hätska matdebatten i 
samhället idag. Såväl sociala media som 
”gammelmedia” översvämmas av dåligt 
underbyggda påståenden om vad man 
ska äta.

Men istället för att rusta upp kunska
pen om mat och hälsa, så rustar skolan 
ner. Det finns skolor där hemkunskap 
reducerats till ett teoretiskt ämne och 
den unika chansen att använda skolmål
tiden för lärande i livsviktiga frågor tas 
inte tillvara.

Ätstörningar är vanligast i åldrarna 
femton till trettio år och orsakerna kan 
vara många. Det är farligt att generali
sera. Men nog vore det bra om det rådde 
matfred i skolmatsalen.

Istället har skolmaten blivit ett 
område där striden om ”den rätta 
maten” utkämpas. Skolmaten lagas med 
hänsyn till allergier och andra särskilda 
behov. Men nu kommer i växande 
om fattning nya krav på dieter och råva

ror. Det är inte i första hand barn och 
unga själva som kräver, det är röststarka 
föräldrar.

Det är självklart att föräldrar vill sina 
barns bästa och är angelägna om att 
skolmaten ska vara bra. Men det är inte 
acceptabelt att föräldrar förkastar den 
kunskap och kompetens som skolmål
tidspersonalen har och ersätter den med 
självutnämnda ”matexperters” påhitt. 
Det är inte heller lämpligt att föräldrar 
utan kompetens ställer diagnoser och 
konstruerar dieter för sina barn. Om ett 
barn inte tål viss mat så är det profes
sionell hjälp man behöver för att komma 
rätt. Därför är det helt rimligt när skolor 
begär läkarintyg för att servera särskilt 
anpassad mat. Det sker av omtanke om 
eleven.

Det bästa vi kan ge våra barn är makt 
och möjlighet att fatta väl underbyggda 
beslut. Vägen dit heter kunskap. Skol
måltiden ger en unik chans att tillsam
mans med barnen, genom deras delak
tighet, bygga den kunskapsbasen. Låt oss 
ta bättre vara på den chansen! 

Annika Åhnberg är politiker och före detta  
jordbruksminister och verkar i dag som debattör, skribent 

och expert med flera uppdrag inom Livsmedelssverige.

Hylla skolmaten!
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Adressändring – ange namn och adress som det står på tidningen  
och ny adress samt e-post och telefon 

Avsluta prenumeration – ange namn och adress som det står på tidningen

Prenumerera 

Vill du prenumerera på En tidskrift om Cerealier går det utmärkt att e-posta 
till tidskriftenc@lantmannen.com. Ange ditt namn, adress, e-post och telefon 
så kommer nästa utgåva hem till dig. Det går även bra att e-posta om du 
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och adress som det står på tidningen. Det är även möjligt att fylla i och  
skicka in denna talong till Lantmännen, Tidskriften Cerealier, Box 30192, 
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Krönika
    Annika Åhnberg 
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S kolmåltiden är så komplex att jag aldrig 
tröttnar på att utforska den, säger Annika 
Unt, dietist och känd skolmatsprofil med ett 
förflutet bland annat som projektledare för 

Skolmatens vänner.
Den nyfikenheten begränsas inte bara till den svenska 

skolmåltiden, utan Annika har också besökt flera andra 
länder för att både hämta intryck och berätta om vår 
svenska lösning. Förra året blev hon också första mot
tagare av det nyinrättade nordiska måltidspriset Embla i 

kategorin Mat för många, vilket vittnar om hur hennes 
arbete uppmärksammats även utomlands.

NYA PERSPEKTIV
– Att få nya perspektiv är väldigt intressant, både genom 
att besöka dem som arbetar med samma saker utom
lands, och att ta emot utländska besök. Från mitt senaste 
besök i USA fick jag många berättelser med mig hem, 
och speciellt det jag såg i Georgia gjorde mig glatt över
raskad. De områden jag besökte hade alla gratis skolmål

Skolmåltiden har utvecklats och blivit mycket bättre. Men det 
finns mycket kvar att göra för att skapa mer hållbara måltider 
där barnen i lugn och ro kan få i sig näringsriktig mat i en triv-
sam miljö.

Av Lennart Wikström

Maten i skolan 
”Lyssna på barnen”

Skolmåltiden handlar inte bara om mat, utan om en hel måltid, och där spelar miljön stor roll.
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tider som följd av statligt stöd och maten serverades i 
food courts, precis som på de bästa skolorna här hemma.

Även där fanns skolmåltidens sociala betydelse med 
och hur viktig den är för att barnen ska klara sin skoldag.

– Även hälsoaspekten fanns med och i köket hade de 
kastat ut fritöserna och satsade på ugnsrostade rotsaker i 
stället, vilket är något av en revolution, säger Annika.

VARM, NÄRINGSRIK OCH GRATIS
Annika fick också en möjlighet att lyfta fram skolmatens 
betydelse i samband med World Food Summit som 
ordnades av den danska regeringen. Inför en publik 
med både politiker och företagsledare betonade hon 
hur viktigt det är att börja med barnen när vi ska ta vårt 
gemensamma ansvar för mat och hälsa.

– Det internationella intresset för vad vi gör i Sverige är 
stort, men det är fortfarande många som inte är medvetna 
om att vi serverar lagad och näringsrik mat och att den är 
helt skattefinansierad.

MER INDIVIDANPASSAT
Det går inte att missta sig på Annikas engagemang 
och den stolthet och glädje hon känner i sitt arbete för 
barnens mat.

– Men det är ett tufft jobb också, och det är kanske 
inte barnen som är den största utmaningen utan de vuxna 
runtomkring. Det råder många olika uppfattningar om 
vad som är bra mat och den ökade individualisering vi ser 
omkring oss även när det gäller förhållandet till mat gäller 
också skolmaten.

– Vi ser bara början på en stark våg av önskemål och 
krav på att få det mer individanpassat, något som i grun
den är bra. Frågan är bara hur vi ska hantera det. Idag har 
vi avsevärt många fler utbildade kockar, och det öppnar 
för innovation kring hur vi ska tillaga och servera maten 
– food courts med mer av bufférätter och mindre fasta 
menyer, möjligen med undantag för de mindre barnen.

HÅLLBARA MÅLTIDER
Möjligheten till individuell anpassning kan också ge mer 
hållbara måltider, menar Annika.

– Det gäller att få med så många som möjligt på mattå
get. Då håller det inte att servera samma mat till alla. Med 
möjlighet att anpassa mer till var och ens behov så minskar 
också svinnet.

Mer hållbara måltider handlar också om att tänka till 
kring hur lokalen fungerar rent logistiskt och Annika 
menar att det går att planera lokalerna så att barnen inte 
tar mer än de kan äta och att de också får lugn och ro och 
hinner äta upp.

INTE BARA MAT
– Vi skulle behöva lyssna mycket mer till måltidsfors
karen Richard Telllström som berättar om måltidens 
betydelse, att det inte bara handlar om att få i oss näring. 
Med mer omsorg om hela måltiden skulle våra ungdo
mar både äta och må bättre.

Barnen behöver en lugn stund som också kan hjälpa 
dem att stressa av.

– Här har vi inte satt ned foten, menar Annika, och 
jag vill lyfta fram Johan Andersson som arbetar med att 
utveckla den offentliga måltiden i Region Jämtland. Där 
har de börjat schemalägga lunchen som en del av lektio
nen och inte som en del av en rast, något som kan lindra 
stressen och också lyfta den pedagogiska måltiden.

FLER KOCKAR
Johans arbete är också ett gott exempel på en ny utveck
ling, där fler utbildade kockar – många gånger med 
många års erfarenhet från restaurangvärlden – arbetar i 
skolköken och utvecklar både måltid och kvalitet.

– Det har fört med sig flera positiva effekter som ger 
bra måltider och även underlättar kommunikationen. 
Med proffsen från det privata har det också kommit en 
vilja att tävla som, något som inte bara är roligt för dem 
som drivs av själva tävlandet, utan även kan fungera som 
inspiration.

PENGARNA RÄCKER
Råvaror och kostnader har ofta stått i centrum när 
skolans måltider diskuterats, och i genomsnitt lägger 
kommunerna drygt 10 kr per elev på inköp.

– Pengarna är inte hela problemet, utan det handlar 
mer om val av råvaror. I ett projekt om konsumtion av 
frukt och grönt har vi intervjuat matråd och frågat varför 
barnen inte äter mer. Knappt en av tio ungdomar kommer 
upp i rätt nivå, något jag ser som ett misslyckande av 
vuxensamhället.

Av undersökningen framkom att frukten gillas, men 
sällan finns i skolan och att det ofta bara är ett fåtal grön
saker som hamnar i magen.

LYSSNA PÅ BARNEN
– Vi tror att det handlar mycket om utbildning av 
personalen, och har tagit fram en underbyggd utbildning 
för dem som hanterar grönsaker i skolköket. Genom 
att vända på perspek
tivet och utgå från 
hur barnen tycker att 
köken idag hanterar 
grönt har vi upptäckt 
enkla saker som vi 
missat, exempelvis att 
kunna erbjuda varje 
grönsak för sig.

– Utvecklingen 
har gått framåt, både 
när det gäller hur vi 
serverar skolmåltiderna 
och kvaliteten. Men vi 
behöver komma längre, 
och min känsla efter att 
ha träffat matråden är 
att om vi sätter oss ner 
och lyssnar på barnen 
och tar till oss deras 
förslag når vi lättare 
framgång. 

– Skolmåltiderna har utvecklats både när det gäller 
hur vi serverar och kvaliteten, säger Annika Unt.
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Hållbar 
skolmat
Hållbarhet står i centrum när Peter 
Skoog och hans kollegor på Lantmännen 
Cerealia hjälper kökspersonalen på lan-
dets skolor att utveckla deras arbete med 
att ta vara på överbliven mat och även öka 
andelen vegetariskt på matsedeln.

Av Lennart Wikström

V år kommunikation med skolorna hand
lar mycket om att tillföra hållbarhet på 
skolans matsedlar, berättar Peter Skoog, 
affärschef för offentliga måltider på Lant

männen Cerealia. I stort sett alla våra produkter blir ett 
hållbart val.

Ett sådant val är att baka mer på skolan, eller att 
använda sig av tanken med att ta vara på maten från jord 
till bord.

ANVÄND RESTER
– Det handlar inte bara om att ta ett recept från påsen 
och följa det, utan att se vad det finns för möjliga råva
ror. Det kan exempelvis vara en sopprest som användas 
som degspad eller rester från salladsbordet, gröt eller 
något annat som annars skulle kastas som kan bli en 
ingrediens i brödet.

Peter och hans kollegor har också initierat något de 
kallar Bakademier, där de försöker sprida kunskapen 
genom att utbilda kökspersonalen ”med baktankar”.

ÖKA DET GRÖNA
– Vi försöker också visa olika sätt att öka andelen vege
tariska råvaror som rotsaker, grönsaker, baljväxter och 
cerealier, förklarar Peter. Det ger en bättre ekonomi och 
gör att man kan köpa in mer svenskt kött.

Peter nämner som exempel att göra en köttfärssås 
som har upp till 80 procent lägre klimatavtryck,

– I stället för att beräkna 150 gram till en portion 
kan du gå ner till 60 gram. Du får en produkt som på 
gästens tallrik ser likadan ut, smakar gott och är mer 
hållbar.

SVENSKT MÄSTERSKAP I SKOLMAT
Peter är också en av personerna bakom Lantmännens 
skolkökstävling Skolmatsgastro.

– Skolmatsgastro är en tävling som sedan 2008 hålls 

vartannat år och fungerar som ett svenskt mästerskap i 
skolmat, berättar Peter. Tävlingen är upplagd så att vi 
tar fram fem finallag genom kvalificering, där skolköken 
själva skickar in förslag på maträtt, presenterar sin matse
del och visar att man klarar matkostnaden och de andra 
reglerna som vi sätter upp.

Till skillnad från andra matlagningstävlingar går 
finalerna på lagens hemmaskola. En jury på fem perso
ner kommer tillsammans med medhjälpare till skolan. 
Kökspersonalen lagar maten i verksamheten och juryn 
serveras samma mat som eleverna samtidigt med dem. 
Den enda skillnaden mot barnens mat är att juryn får 
den serverad på tallrik.

HÄFTIG DAG
– Det är en häftig dag för lagen med matlagning på tid 
och i skarpt läge, säger Peter. Vi åker runt till de fem 
ställena och resultatet är hemligt fram till det stora kor
andet i augusti då tre lag som gått vidare och där utses 
en vinnare.

Hållbarheten är med som aspekt även i tävlingen, en 
av domarna är speciellt inriktad på att bedöma hållbar
heten, exempelvis hur man hanterar rester.

Genom att fokusera på hållbarhet och jobba direkt 
med personalen får Peter och hans kollegor direktkon
takt och en möjlighet att visa att deras koncept fungerar 
i verkligheten.

– Vårt sätt att arbeta med skolmaten har helt för
ändrats de senaste åren, konstaterar Peter. För några år 
sedan var vi ute och tog order, nu är vi förmedlare av 
kunskap och om hur vi kan bidra till att skolorna kan nå 
sina långsiktiga mål när det gäller hållbarhet, och där de 
offentliga köken faktiskt är en föregångare idag. 

– Vårt sätt att 
arbeta med 
skolmaten har 
förändrats, nu är vi 
förmedlare av kun-
skap, säger Peter 
Skoog, Lantmännen 
Cerealia.
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V i håller på att förändra våra matvanor. 
Det senaste är att vi minskar vår köttkon
sumtion och konsumtionen av frukt och 
grönsaker ökar snabbare än några andra 

kategorier även om det är långt kvar innan vi kommer 
upp i nivå med rekommendationerna.

SKOLBARNENS MATVANOR
Livsmedelsverket ville följa upp sin undersökning Riks
maten 2010–2011 och genomfördes en undersökning 
2016–2017 bland skolungdomar i årskurserna fem och 
åtta i grundskolan och årskurs två på gymnasiet. Resul
tatet presenteras i två rapporter, Riksmaten Ungdom 
2016–2017 Så äter ungdomar i Sverige, där den första 
redovisar livsmedelskonsumtionen och den andra 
näringsintag och näringsstatus.

Sammanlagt 3 099 elever på 131 skolor deltog med 
fullständiga uppgifter i studien.

FÖR LITE FRUKT OCH GRÖNT
Ungdomarna får i sig alldeles för lite frukt och grönt och 
för mycket rött kött och chark i förhållande till kostrå
den. Det finns dock tecken på att det skett en förbättring 
när det gäller intag av frukt och grönt. Detsamma gäller 
även intaget av kolhydrater från godis, snacks och läsk, 
även om de fortfarande får i sig en för stor andel av sin 
energi i form av tillsatt socker.

Var femte deltagare i studien var överviktig eller led 
av fetma. Av de ungdomar som ingick i studien och som 
inte gick på gymnasiet hade 23 procent fetma jämfört 
med sex procent bland dem som gick på gymnasiet.

Barn till föräldrar med låg utbildning har sämre 
matvanor i förhållande till kostråden jämfört med dem 

vars föräldrar har högre utbildning. Framför allt äter de 
mindre grönsaker och fisk och dricker mer läsk.

Flickor äter genomgående mer frukt och grönt än 
pojkar medan pojkarna äter mer kött ju äldre de blir. De 
flesta äter det mesta och en förvånansvärt liten andel, 
som mest två procent av flickorna på gymnasiet, uppgav 
att de är veganer. Flickor äter också mer godis och chok
lad än pojkar, medan pojkar dricker mer läsk.

FÖR LITE JÄRN OCH FIBRER
När det gäller näringsintaget visade det sig att  
de flesta ungdomar i studien får i sig tillräckligt av de 
vitaminer och mineraler de 
behöver för att växa och må 
bra. Undantaget gäller de 
äldre flickorna, där nästan 
var tredje flicka i årskurs 8 
och i tvåan på gymnasiet 
visade sig löpa stor risk för 
anemi orsakad av järnbrist. 
Barn till föräldrar med 
längre utbildning hade 
ett högre intag av fiber, 
vitamin D och C, folat, 
järn och jod.

Majoriteten av ungdo
marna hade ett för stort 
intag av mättat fett 
och bara var tredje 
fick i sig tillräckligt 
med fleromättade 
fetter. Hälften fick 
i sig för mycket 
tillsatt socker och så 
gott som alla för lite 
kostfiber och i syn
nerhet fullkorn, och 
nästan alla fick i sig för 
mycket salt. Intaget av 
socker och mättat fett 
var också störst under 
helgerna, vilket visar 
skolmåltidernas positiva 
inflytande. 

Riksmaten Ungdom 
2016–2017
För mycket mättat fett och för lite fiber och fullkorn
Ungdomar får i sig för lite kost-
fiber och fullkorn och äter för 
mycket mättat fett, tillsatt sock-
er och salt. Flickor i tonåren 
löper också risk att få blodbrist 
på grund av för lågt järnintag.

Av Lennart Wikström
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U lf Risérus, läkare och 
docent i klinisk nutri
tion och metabolism på 
Uppsala universitet, har 

blivit ”känd från media” tack vare sin 
medverkan i SVTserien Bästa dieten.

– Det kanske inte är det första 
man tänker på som forskare, men jag 
nappade på redaktionens tanke bakom 
programmet, förklarar Ulf. Ambitionen 
var att försöka nå dem som vanligtvis 
inte tittar på de ofta mer välgrundade 
populärvetenskapliga programmen. Ur 
folkhälsosynpunkt kan det vara extra 
intressant att paketera forskning och 
vetenskap i en mer lättsam och populär 
form. Det var i alla för svenskt vidkom
mande lite nytt.

– Det var också intressant att följa 
hur de enskilda deltagarna kunde följa 
de olika dieterna.

FYRA KOSTER
I programmet fick fyra par följa var 
sin diet under fyra veckor, en 5:2diet, 
kallad periodisk fasta, LCHF, vegansk 
kost och kost baserad på livsmedelsver
kets kostråd. Varje par hade en coach 
som skulle stötta dem. Två forskare 
följde även paren och skulle också 
utvärdera effekterna, Ulf var den ena 
och professor Kerstin Brismar, diabe
tesforskare på Karolinska institutet, den 
andra.

– SVT ville ha koster som många 
kände till och som en del kanske provat, 
även om det kanske kan råda vissa 
frågetecken kring exempelvis långsiktiga 
effekter av dessa koster. 

Det är naturligtvis också svårt att dra 
några generella slutsatser från ett experi
ment som detta, och det går inte heller 
att bortse från att bara få visa upp sig i 
TV kan ha vissa effekter på deltagarnas 
matvanor.

Den nordiska kosten  
– är den bästa dieten?

Mycket talar för att en hälsosam kost baserad 
på nordiska livsmedel har lika goda effekter 
som medelhavskosten. Fortfarande är det  
vetenskapliga underlaget inte lika robust,  
men docent Ulf Risérus på Uppsala universitet 
jobbar på den saken.

Av Lennart Wikström
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FÖRBÄTTRADE VÄRDEN
– Vi såg att deltagarna överlag förbätt
rade sina värden egentligen oavsett 
vilken kost de följde, och det går inte 
att bortse från placeboeffekten, säger 
Ulf. Samtidigt såg vi vissa skillnader på 
riskfaktorer. Det kanske också var miss
visande att visa staplar och diagram, 
eftersom det kan ge sken av att vara 
generella slutsatser, men helt klart är att 
det vi redovisade i programmet faktiskt 
också hände med de enskilda deltagar
nas provvärden.

Ulf hade egentligen velat säga mer, 
men konstaterade samtidigt att det inte 
fick vara för komplicerat.

– Jag fick ändå vara med och styra 
och ha synpunkter på upplägget, 
något som var en förutsättning för 
min medverkan. Det var också med 
lite skräckblandad förtjusning som jag 
deltog, eftersom när väl inspelningen 
är gjord har du har mindre möjlighet 
att påverka, klipp och urval görs av lite 
andra skäl än rent vetenskapliga.

– Men jag tror att blandningen kan 
ha varit lyckosam och även lockat tittare 
som annars inte skulle välja den här 
typen av program.

NORDISKA KOSTEN
Till vardags har Ulf som sagt sin 
yrkesmässiga hemvist vid institutionen 
för folkhälso och vårdvetenskap på 
Uppsala universitet. Där har han bland 
annat studerat effekter av den nord
iska kosten och han var handledare 
till Viola Adamsson som genomförde 
den så kallade Nordietstudien, som 
var den av de första studierna som 
visade på de gynnsamma effekterna av 
en hälsosam kost baserad på nordiska 
råvaror.

– Det har gjorts ett par olika typer 
av interventionsstudier på nordisk 
kost, varav några är de tidigare som vi 
genomfört eller varit med på här i Upp
sala. Det har även kommit några studier 
där man följt grupper som i inled
ningen fått rapportera vilka livsmedel 
de ätit och hur ofta. Från det har man 
skapat ett ”healthy nordic diet index” 
med olika poäng beroende på hur 
mycket av de olika nordiska livsmedlen 
som ingått.

NORDISKT LIVSMEDELSINDEX
Forskarna har alltså kunnat se fak
tiska samband mellan vissa nordiska 
livsmedel och minskad sjukdomsrisk. 
De sambanden har sedan kunnat ligga 
till grund för ett index baserat på de 
livsmedel som finns.

– Det finns självklart vissa svagheter 
i observationsstudier där man enbart 
tittar på samband. Men rent gene
rellt har man kunnat visa att ju högre 
följsamheten är gentemot index, desto 
lägre tycks risken vara för att utveckla 
folksjukdomar som diabetes typ 2, att 
drabbas av hjärtkärlsjukdom eller dö i 
cancer.

De överlag gynnsamma samband 
forskarna kunnat se över tid stäm
mer enligt Ulf också rätt bra med de 
kortare interventionsstudier som gjorts i 
Uppsala och som fokuserat på riskfak
torer som blodtryck, blodfetter och 
blodsocker.

JÄMFÖRS MED MEDELHAVET
Med de här resultaten som grund är 
det intressant att jämföra den nordiska 
kosten med den betydligt mer välkända 
och väldokumenterade medelhavskos
ten.

– Den nordiska kosten tycks ha likar
tade hälsoeffekter som medelhavskosten, 
men tyvärr finns ännu inte samma goda 
vetenskapliga underlag, säger Ulf. Men 
med den kunskap vi har finns det skäl 
att tro att den har liknande effekt. Som 
forskare behöver vi dock ha bättre veten
skapligt underlag innan vi kan uttala 
oss med säkerhet och för det behövs 
det randomiserade studier där deltagare 
slumpmässigt fördelas mellan nordisk 
kost och en standarddiet.

BLODFETTER INTRESSANTA
Eftersom det handlar om kostmönster 
och inte enskilda livsmedel så är det 
svårt peka på att det skulle vara några 
specifika livsmedel eller en viss råvara 
som förklarar effekterna.

– Det finns vissa studier av hälsoef
fekter av enskilda livsmedel när det 
gäller medelhavsdieten, och vi kan se 
många gemensamma nämnare. Ett 
exempel är olivoljan och rapsoljan, som 
utifrån blodfettprofilen är jämförbara, 

men där det kan finnas andra kom
ponenter, som exempelvis fenoliska 
substanser i olivoljan som har andra 
effekter.

En av de mekanismer som forskarna 
studerat är blodfetter, där det finns 
en tydligare gynnsam effekt av den 
nordiska kosten. Låggradig inflamma
tion, som alltmer uppmärksammas när 
det gäller risk för att utveckla hjärt
kärlsjukdom, har visat sig dämpas mer 
av nordiska kost, någott Ulf och hans 
kollegor sett i en frukoststudie med 
nordisk spannmål och fet fisk.

– Det är intressant att vi kunde se 
effekter på både både inflammation och 
bukfett av enbart en hälsosam nordisk 
frukost, men en sådan enskild måltid 
räckte inte att för att se gynnsamma 
effekter på blodfetter och sockeromsätt
ning. Här behövs sannolikt hela kosten 
förbättras som i Nordietstudien.

Bästa dieten
SVT-program i folkbildnings-
tradition i tre delar om fyra par 
som följer var sin kost under fyra 
veckor. Se gärna sista avsnittet 
där resultaten från experimentet 
presenteras, SVT Play, sök på 
Bästa dieten.

– Den nordiska kosten tyckshar ha likar-
tade hälsoeffekter som medelhavskosten, 
men tyvärr finns ännu inte samma goda 
vetenskapliga underlag, säger docent Ulf 
Risérus, Uppsala universitet.
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MER ATT LÄRA OM KOSTFIBER
Kostfiber är också en viktig kompo
nent i en hälsosam nordisk kost, och 
som antas ha gynnsamma effekter på 
tarmflora och exempelvis bildning av 
kortkedjiga fettsyror.

– Men här har vi fortfarande mycket 
att lära, säger Ulf, och vi har fortfarande 
svårt att koppla effekter på tarmflora 
till specifika hälsoeffekter. Det handlar 
i hög grad om en balans mellan olika 
typer av mikroorganismer men det 
tycks även finnas stora individuella 
skillnader. Här samarbetar vi med pro
fessor Marjo OrhoMelander vid Lunds 
universitet som nu har stort fokus på 
tarmflorans betydelse och dess koppling 
till diabetes och kostmönster kopplade 
till tarmfloran.

SNABBA EFFEKTER?
Deltagarna i Bästa dieten skulle följa 
sina olika koster i fyra veckor, en period 
som är tillräckligt lång för att se tydliga 
effekter av en förändring i kosten på 
exempelvis blodfetter. Det gäller även 
intag av kostfiber, och där håller Ulf på 
med slutfasen av en studie som huvud
sakligen finansierats av forskningsrådet 
Formas, men där även Lantmännens 
Forskningsstiftelse bidragit.

– Avsikten med Carbiostudien som 
vi döpt den till, är att undersöka vad 
skillnader i kostfiber och kolhydrat
intag har för effekter på olika fetter i 
blodet, berättar Ulf. Den är uppdelad 
i tre koster som tilldelas alla studiedel
tagare. Vi jämför mellan olika fiberin
tag men samma mängd kolhydrater, 
och mellan olika fiberintag och olika 
mängd kolhydrater. Förutom effekter 

på fettsyror och nedbrytningsprodukter 
av fett, undersöker vi även förändringar 
i tarmfloran och en rad riskfaktorer 
däribland blodfetter.

MINSKAD DÖDLIGHET
Tidigare i år publicerade amerikanska 
forskare en mycket omfattande lång
tidsstudie med över 15 000 personer. 
Den visade att ett intag av kolhydrater 
motsvarande mellan 50 och 55 procent 
av energiintaget ökade sannolikheten 
för att leva längre jämfört med ett intag 
under 40 energiprocent och över 70 
energiprocent.
Resultaten stämmer väl överens med vad 
som tidigare rekommenderats i Sverige, 
men studien säger väldigt lite om vilken 
typ av kolhydrater det är fråga om.

– I och med att vi även varierar 
mängden kolhydrater i Carbiostudien 
ska det bli intressant att se vilka effekter 
vi ser på olika biomarkörer när kolhy
dratintaget förändras hos en och samma 
individ. 

TAMFLORAN KOMPLEX
Ulf berättar att de precis har börjat få 
resultat från Carbiostudien, men att 

det är för tidigt att dra några direkta 
slutsatser.

– Vi vet att det är svårt att studera 
tarmfloran och att det är mycket 
komplext, säger Ulf. Det finns många 
frågetecken, inte minst därför att vi ofta 
mäter bakteriefloran i avföringen, men 
vi vet hur väl det speglar en relevant 
bakterieflora i magtarmkanalen. Men 
det är absolut värt att mäta, inte minst 
för att kunna bygga upp kunskap och 
genom samarbete komma lite längre.

STABILA BLODFETTER
En av de biomarkörer de hunnit titta på 
är fettsyror.

– Vi såg inte så stora förändringar, 
inte heller av de mättade fettsyror som 
teoretiskt ska bildas vid högt intag av 
kolhydrater. Det stämmer egentligen 
med vad vi sett tidigare, nämligen att 
under normal svensk kost sker inte 
någon betydande nybildning av mättat 
fett.

– Nu återstår att samla ihop resulta
ten och även studera andra riskfaktorer, 
säger Ulf. Deltagarna i studien höll sig 
relativt viktsstabila i nio veckor, något 
som sannolikt underlättades av att 
de fick all mat tilldelad som en del av 
projektet. Det var en stor utmaning att 
laga all mat, paketera, förvara, frysa och 
inte minst leverera ut alla matkassarna 
till deltagarna varje vecka. Vi lagade 
en enorm mängd matlådor och det var 
mycket som skulle stämma för att få ut 
rätt kost till rätt person i rätt tid.  

– Trots det var det inte alla som 
kunde följa dieten. Det är svårare än 
man kan ana att hålla en specifik kost 
under flera veckor, något vi även kunde 
se under inspelningen av Bästa dieten, 
avslutar Ulf. 

Vill du veta mer?
Adamsson, V. A Healthy Nordic Diet and Cardiometabolic Risk Factors In-
tervention Studies with Special Emphasis on Plasma Lipoproteins. Uppsala 
universitet 2013. diva2:669063

Seidelmann et al. Dietary carbohydrate intake and mortality: a prospec-
tive cohort study and meta-analysis. The Lancet, 2018. dx.doi.org/10106.
S2468-2667(18)30135-X

I SVT-programmet Bästa dieten följdes 
deltagarna av professor Kerstin Brismar, 
Karolinska Institutet, och docent Ulf Risérus, 
Uppsala universitet. Bilden är från presenta-
tionen av resultaten i det sista avsnittet.



  Tidskriften Cerealier   Nr 4 • 2018     11

Tarmfloran är ett kom-
plext ekosystem som 
varierar mellan indivi-
der. Även om vi vet att 
maten påverkar sam-
mansättningen och 
balansen behövs mer 
kunskap om hur detta 
i sin tur påverkar 
vår hälsa. Det menar 
Livsmedelsverket i en 
sammanställning av 
kunskapsläget kring 
maten och tarmfloran.

Av Lennart Wikström

T armflorans betydelse för 
vår hälsa och vårt välbefin
nande röner stort inte bara 
vetenskapligt intresse, och 

det kan knappast ha undgått någon att 
vi har ungefär tio gånger fler mikro
organismer i vår tarm än vi har celler 
i kroppen. De uppskattas väga 1,5 kg, 
vilket är i samma storleksordning som 
vår hjärna. Samspelet med tarmfloran 
sker på en mängd nivåer, bland annat 
är den helt central i utvecklingen av 
vårt immunförsvar, och den har också 
via det autonoma nervsystemet direkt 
koppling till hjärnan.

FORSKNING PÅGÅR
Det pågår mycket forskning om vår 
tarmflora, och att screena för samman
sättningen av olika typer av tarmbakte
rier ingår numera som en viktig del av 
många koststudier. 

För att bringa i alla fall viss klarhet i 

ämnet har Livsmedelsverket gjort  
en sammanställning av aktuellt  
kunskapsläge.

En stor del av de senaste årens 
forskning fokuserar på att undersöka 
sambanden mellan obalans i tarmens 
mikroflora eller dysbios, och ett brett 
spektrum av sjukdomar. Det handlar 
om allt från cancer, hjärtkärlsjukdom 
och ändrad ämnesomsättning till neu
rologiska, psykiatriska och autoimmuna 
sjukdomar.

SVÅRT DRA SLUTSATSER
Men just det faktum att tarmfloran är 
så komplex och består av en mängd 
olika mikroorganismer, inte bara det vi 
i dagligt tal kallar bakterier, och att den 
varierar mellan individer gör det svårt 
att dra entydiga slutsatser. Kunskapen 
om tarmens ekosystem och hur de olika 
organismerna påverkar varandra är 
begränsad, även om det får anses styrkt 
att mikroorganismer i syrade livsmedel 
och probiotika har en positiv effekt 
på balansen i tarmfloran, exempelvis i 
samband med antibiotikabehandling.

En kost med högre andel kostfiber 
och kolhydrater och mindre andel 
fett och animaliskt protein kan också 
kopplas till en artrikare tarmflora som 
också beskrivs som bättre för hälsan. 
Epidemiologiska studier som nyligen 
gjorts visar dock inte på några starka 
samband mellan maten och tarmflorans 
sammansättning. Endast i enstaka fall 
har förändringar av tarmfloran kunnat 
kopplas till specifika hälsoeffekter.

PÅVERKAR TARMBARRIÄREN
Ett område där forskningen kommit 
längre är tarmflorans påverkan på 
tarmbarriärens funktion. Detta kan ske 
genom förändringar i tarmflorans sam
mansättning. Det kan i sin tur orsaka 

eller minska 
inflammatoriska 
förändringar 
i tarmens 
yttre cellager. 
Därmed påver
kas upptaget av 
olika ämnen, 
både matsmält
ningsprodukter 
och sådana 
som bildas av 
tarmfloran.

Tarmfloran 
kan också påver
kas negativt av 
olika kompo
nenter i maten, 
som olika tillsatser, toxiner och tungme
taller. Samtidigt bidrar tarmfloran till 
att minska riskerna med dessa genom 
att bryta ned dem till mindre toxiska 
substanser.

Rapporten tar inte upp mer speku
lativa samband som ofta förekommer i 
olika medier och på bloggar där olika 
påståenden grundar sig på enstaka stu
dier och artiklar. Dit hör samband med 
neurodegenerativa sjukdomar, psykisk 
ohälsa och autoimmuna sjukdomar.

Intresset kring detta är stort och de 
spelar stor roll för folkhälsan. Därför 
hade det varit värdefullt att få en redo
görelse för kunskaplsläget kring dessa, 
även om det är mycket osäkert. 

Samband kring  
maten och tarmfloran 
– vad vi vet idag

Vill du veta mer?
Egervärn, M et al. Risk- och nyttoprofil. 
Interaktioner mellan maten och tarmflo-
ran – en övergripande sammanställning 
av kunskapsläget. Livsmedelsverket 
Rapport 2018:11.

Risk- och nyttoprofil 
Interaktioner mellan maten och tarmfloran – 
en övergripande sammanställning av 
kunskapsläget

 Av Maria Egervärn, Cecilia Nälsén, Monica Olsen, Lilianne Abramsson, Nils-Gunnar Ilbäck 

Tarmhälsa och fibrer
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Kolhydrater har fått ta en del stryk i diskussioner  
om bästa kosten. Men nya forskningsrön återupprättar  

deras status, och då i synnerhet fullkorn.

Av Lennart Wikström

D iskussionen i media kring vårt intag av 
kolhydrater har i hög grad fokuserat på 
siktat mjöl, godis och sötade drycker. Det 
har misslett många att tro att de ska und

vika cerealieprodukter och minska intaget av kolhydrater.
Men det som lätt glöms bort i sammanhanget är att 

kolhydrater är en grupp med väldigt varierande innehåll 
där allt från enkla sockerarter till fiber och fullkorn ingår. 
Det finns uttalad enighet bland nutritionsforskare att vi 
behöver få i oss mer fiber och då är kolhydratrika livs
medel som bröd, pasta, frukostflingor, rotsaker och frukt 
viktiga källor till fiber och fullkorn.

I takt med att den västerländska dieten blivit vanligare 
har också problem med övervikt och fetma ökat, i syn
nerhet i befolkningsgrupper som tidigare inte haft den 
typen av hälsoproblem. Det har gjort att bland annat 
ett ökat intag av kolhydrater har pekats ut som boven i 
dramat.

OPTIMALT INTAG
Men det tillbakavisas av flera viktiga forskningsrön som 
publicerats under året. Den mest uppmärksammade är 

en kohortstudie gjord på 15 248 vuxna amerikaner i 
åldern 45 till 64 år. De har ingått i en amerikansk obser
vationsstudie av åderförkalkning där deltagarna fått fylla 
i ett frågeformulär vid studiens start.

Seidelmann viktigaste iakttagelse är att det finns ett 
optimalt intag av kolhydrater kring 50–55 procent av 
energiintaget. I det intervallet är risken att dö i förtid 
som minst. Om andelen kolhydrater minskas ökar risken 
och den förväntade livslängden vid 50 års ålder minskar 
med fyra år. Om andelen kolhydrater ökar över 65 pro
cent förväntas livslängden minska med drygt ett år.

ERSÄTTNING AVGÖR
Förklaringen till detta är enligt forskarna att personer 
med ett lägre kolhydratintag äter mer rött kött och har 
en större andel av sitt energiintag från mättat fett. De är 
kända riskfaktorer när det gäller främst hjärtkärlsjuk
dom och cancer.

För dem med högt intag av kolhydrater innefattar 
detta ofta snabba kolhydrater i form av ökat intag av 
tillsatt socker och livsmedel med sämre kolhydratkvalitet.

En iakttagelse var också att det bland dem med lägre 

Lagom med  
kolhydrater är bäst

Tarmhälsa och fibrer
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kolhydratintag fanns de som bytt ut kolhydrater mot 
växtbaserade proteiner och vegetabiliskt fett med mer 
fleromättade fettsyror. De visade sig löpa en minskad risk 
att dö i förtid.

VIKTIGT MED RÄTT KOLHYDRATER
I en kompletterande sammanställning av flera liknande 
studier som även innehöll data från utvecklingsländer, 
framkom ett mönster som bekräftade resultatet med en 
optimal eller Uformad kurva för kolhydratintag. I de 
studier som tillkom låg ofta kolhydratintaget på en nivå 
motsvarande 60 procent av energiintaget eller högre 
(Seidelmann et al).

Därför ser man ofta negativa effekter av högt kolhydra
tintag i studier som innefattar grupper från dessa länder. 
Detta förklaras på samma sätt som i nordamerikanska och 
europeiska studier med att kvaliteten på kolhydraterna är 
sämre, och att de ofta kommer från ett kosthåll präglat av 
en ensidig kost baserad på exempelvis ris.

VÄLBEHÖVLIG
– Den amerikanska studien är mycket intressant och 
välbehövlig, kommenterar professor Rikard Landberg, 
Chalmers. Värt att notera är också att den grupp som 
hade minst risk var mittengruppen med ett kolhydratin
tag motsvarande mellan 50 och 55 procent av energiinta
get, vilket motsvarar kostrekommendationerna i Sverige 
och många andra länder. Viktigt dock att komma ihåg 
att det är med kolhydrater som med fett – det är kvalite
ten som framförallt räknas, inte exakt mängd.

En liknande slutsats kom även en sydafrikansk forska
grupp fram till i en sammanställning av 22 olika studier 
på personer med högt kolhydratintag (Sartorius et al). 
Det ingick två olika typer av studier, den ena typen 
var en jämförelse mellan högt och lågt intag baserat på 
kvartiler och den andra baserat på andel energiprocent 
kolhydrater.

Slutsatsen från den sydafrikanska metastudien var att 
det inte föreligger någon ökad risk för övervikt även vid 
höga intag av kolhydrater och trots att det ofta rörde sig 
om risbaserade dieter.

DANSK GRUPP
Rikard Landberg har tillsammans med sina danska 
kollegor Cecilie Kyrø, Anne Tjønneland, Kim Overvad 
och Anja Olsen undersökt effekten av högt intag av 
fullkornsprodukter på risken för att utveckla diabetes typ 
2. De personer som ingått har hämtats från den danska 
Kost, Cancer och Hälsastudien. 

Syftet med studien var att undersöka om det finns 
en koppling mellan intag av fullkorn från olika typer 
av spannmål och risken för att utveckla diabetes typ 2. 
En av poängerna med studien var att det ingick en stor 
bredd av fullkornsprodukter och att intaget varierade 
hos personerna som ingick. Sammanlagt ingick drygt 55 
000 personer mellan 50 och 65 år i studien, varav 7 417 
diagnosticerats med diabetes typ 2.

FULLKORN FÖREBYGGER DIABETES
Resultatet visar att ett intag av fullkorn motsvarande  
16 g per dag minskade risken att utveckla diabetes typ 2 
med elva procent för män och sju procent för kvinnor.

– Med den metodik vi använt kunde vi generellt inte 
upptäcka någon skillnad mellan olika fullkornsslag när 
det gäller diabetesrisken, säger Rikard Landberg. Jag tror 
det finns en skillnad men verktyget är för trubbigt. Vi 
har tidigare sett att konsumtion av produkter som inne
höll råg var associerat till minskad diabetesrisk. Rådet 
är att välja fullkorn istället för vitt, men vilken typ av 
fullkorn spelar mindre roll för diabetesrisken.

– I Skandinavien äter vi ju redan mycket fullkorn. 
Men de som äter minst fullkorn i dag har mest att vinna 
på att byta. Så för folkhälsan är det bra att vi äter mycket 
fullkorn så klart! 

Vill du veta mer?
Seidelmann et al. Dietary carbohydrate intake and mortality:  
a prospective cohort study and meta-analysis. The Lancet, 2018. 
dx.doi.org/10106.S2468-2667(18)30135-X

Sartorius, K et al. Does high-carbohydrate intake lead to increased 
risk of obesity? A systematic review and meta-analysis. BMJ Open 
2018;8:e018449. doi:10.1136/bmjopen-2017-018449

Kyrø, C et al. Higher Whole-Grain Intake Is Associated with Lower 
Risk of Type 2 Diabetes among Middle-Aged Men and Women: 
The Danish Diet, Cancer, and Health Cohort. The Journal of Nutri-
tion, Volume 148, Issue 9, 1 September 2018, Pages 1434–1444, 
https://doi.org/10.1093/jn/nxy112

– Studien om kolhydratintag och dödlighet är mycket intres-
sant och stämmer väl överens med de kostrekommendationer 
vi har idag avseende kolhydrater, säger professor Rikard 
Landberg, Chalmers.
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Vad är kolhydrater?
Kolhydrater är organiska föreningar med kol, 

väte och syre, där väte och syre förekommer 
i samma proportioner som i vatten, H2O. 
Därav efterledet hydrat, ursprungligen från 
grekiska ordet för vatten, hydor. Att de är 
organiska föreningar innebär att de innehål-
ler kol och har sitt ursprung i någon form av 
biokemisk process.

Den grundläggande formen för alla 
kolhydrater är glukos, en ring av kol, väte och 

syre som bildas i fotosyntesen när växter tar upp 

koldioxid ur atmosfären och binder till vatten. I växterna 
bildas sedan i princip alla andra ämnen med utgångs-
punkt från denna enkla molekyl. Den enklaste formen 
av vidareförädling är olika kedjor av glukosmokyler, 
som exempelvis stärkelse.

Socker
Socker är korta kedjor av glukos, fruktos 
eller galaktos. Vårt vanliga bet- eller 
rörsocker är en så kallad disacka-
rid och består av en glukos- och 
en fruktosenhet. Även mjölksock-
er (laktos) är en disackarid och 
består av glukos och galaktos. 
Maltos består av två glukosmole-
kyler och bildas vid nedbrytning 
av stärkelse.

Sockerarter med upp till tio 
enheter kallas oligosackarider (från 
det grekiska oligos, som betyder 
liten, ringa).

Liten kolhydratskola

Stärkelse
Stärkelse är en kedja, rak eller 
grenad, av glukosenheter. Om 
kedjan i stort sett är ogrenad kall-
las den amylos, om den är grenad 
kallas den amylopektin. Amylos 
och amylopektin kan förekomma i 
olika proportioner i växter, främst 
spannmål och potatis, men även 
i lök och andra rotfrukter. Den 
grenade stärkelsen kan se olika 
ut och varierar mellan arter och 
även sorter.

När stärkelsen värms tillsam-
mans med vatten tar den upp 
vatten, sväller och bildar en 
tjockflytande gel, en process 
som kallas gelatinisering. Det gör 
den lättare att ta upp och bryta 
ner för oss människor. Kristallin 

eller ogelatiniserad stärkelse är 
mycket svårare för oss att bryta 
ned och fungerar som kostfiber, 
vilket innebär att en stor del pas-
serar till tjocktarmen och bryts 
ned av tarmfloran.

Fiber
Fiber eller kostfibrer är 
längre kedjor av sockeren-
heter, och som bara i be-
gränsad utsträckning bryts 
ned av våra egna enzym. De 
passerar vidare till tjocktarmen 
och tas där om hand av tarmflo-
ran. Exempel på fiber är betaglukaner, fruktaner 
och arabinoxylaner (se nästa sida). Ett undan-
tag är lignin, som räknas som fiber, men som 
består av omättade kolföreningar och fungerar 
som bindemedel i ved.

Fibrer kan vara naturliga, det vill säga före-
komma naturligt i olika livsmedel, anrikade eller 
syntetiska.

Betaglukankoncentrat, vetekli och havrekli är 
exempel på anrikad form av fiber. 

Vit fiber är naturlig fiber som blekts och 
därmed inte påverkar livsmedlens färg. Trots 
processning behåller den vita fibern sina 
fiberegenskaper. Vit fiber kan ingå i exempelvis 
fiberpasta, som är betydligt ljusare än pasta 
baserad på fullkorn.

Tarmhälsa och fibrer

Glukos
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Liten kolhydratskola Betaglukaner
Betaglukaner är kedjor av glukosenheter med en 
bindning mellan enheterna som gör molekylen mer rak 
och därför inte kan brytas ned av kroppens stärkel-
senedbrytande enzym, utan fungerar som en fiber. 
Betaglukanerna är vattenlösliga och kallas därför 
för vattenlöslig fiber. När de tar upp vatten bildar de 
liksom stärkelse en gel, vilket blir tydligt i exempelvis 
havregrynsgröt.

Betaglukaner finns främst i havre och korn, men 
bildas även av olika svampar.

Förutom fiberegenskaper har betaglukan också en 

kolesterolsänkande effekt. Ko-
lesterol bildas i hög utsträck-
ning i levern och utsöndras 
till tarmen via gallsalter. Den 
kolesterolsänkande effekten förklaras med att betaglu-
kanerna binder gallsalterna och hindrar att de tas upp i 
tunntarmen, och i stället hamnar i avföringen.

Genom sin förmåga att svälla och ta upp vatten gör 
betaglukaner också att magsäcken töms långsam-
mare, något som bidrar till en förlängd mättnadskänsla 
och en långsammare höjning av blodsocker.

Fruktaner
Fruktaner är långkedjiga molekyler bil-
dade av den enkla sockerarten fruktos 
med en glukosenhet i slutet. De 
förekommer bland annat i spannmål, 
lök, purjolök och kronärtskocka. 
Liksom för betaglukanerna saknar 
kroppens egna enzymer förmåga att 
spjälka bindningarna mellan fruktos 
enheterna, och de bryts i stället ner av 
mikrofloran i tjocktarmen.

FODMAP
FODMAP är en förkortning och står för Fruktooligo-, -di- och -mono-
sackarider och sockeralkolholer. Det är en samling mindre lättsmälta 
kolhydrater som ingår i en rad livsmedel som cerealier, lök, purjolök, 
avokado, frukt och mjölkprodukter (laktos), 
och som antas vara kopplade till irriterad tarm 
eller IBS, Irritable Bowel Syndrome.

Vid allvarliga besvär provas uteslutning av 
de livsmedel som innehåller de kolhydrater 
som antas orsaka besvären. Därefter återförs 
de successivt i kosten för att hitta vilket eller 
vilka livsmedel som orsakar besvären. Detta 
för att personer med IBS inte i onödan ska 
undvika livsmedel som kan annars värdefulla 
i kosten. Friska och barn ska inte utesluta 
FODMAP-innehållande livsmedel.

Prebiotika
Prebiotika är kostfiber och andra komponenter 
som gynnar tarmens mikroflora och återställa 
obalans, så kallad dysbios. Tillsammans med 
probiotika benämns de båda synbiotika. 

Arabinoxylaner
Arabinoxylaner är långkedjiga grenade 
molekyler bildade av sockerarterna arabinos 
och xylos. De har till skillnad från glukos 
bara fem kolatomer och kallas därför också 
för pentosaner. Arabinoxylaner finns främst i 
råg, men ingår även i vete och korn.

Förutom goda fiberegenskaper i sin natur-
liga form har nedbrytningsprodukter i form 
oligosackarider av arabinoxylaner, AXOS, 
gynna specifika ”goda” bakteriestammar i 
tjocktarmen.

Fullkorn
Fullkorn är den hela intakta eller bearbetade spannmål-
skärnan efter det att skal och andra oätliga delar avlägs-
nats. För att kallas fullkorn ska kärnans huvudbestånds-
delar i form av det stärkelserika endospermet, grodd och 
kli finnas i samma proportioner som i den intakta kärnan. 

Viss förlust, högst tio procent av klidelen, får avlägsnas 
under processning.

Pektin
Pektin finns i frukt och i cellväggarna hos 
många växter och är en komplex fiber. 
Den är oregelbundet grenad och be-
står av en rad olika sockerarter bland 
andra galakturonsyra, galaktos, 
arabinos och rhamnos.

Pektin har liknande egenskaper 
som betaglukan och sväller och bil-
dar gel vid upptag av vatten. I försök 
har pektin också visat sig reducera 
kolesterolnivån i blodet.
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D en 11 oktober arrang
erade Swedish Nutrition 
Foundation en kon
ferens om matallergi. 

Talarnas artiklar finns i tidskriften 
Nordisk nutrition nr 2/32018. Konfe
rensen finansierades också av Bra mat 
för alla, ett tvärsektoriellt kunskaps
centrum för matöverkänslighet, ini

tierat av Astma och Allergiförbundet, 
Livsmedelsföretagen och Karolinska 
Institutet, och finansierat av Allmänna 
arvsfonden.

ARV OCH MILJÖ
Risken att utveckla allergi påverkas 
av både arv och Risken att utveckla 
allergi påverkas av både arv och miljö, 

Mat och allergier
Undvik inte nyttig mat i onödan

Matallergi  
allt  vanligare
Allergier ökar, åtminstone i 
utvecklingsländer, och globalt 
sett ökar matallergier. Framför 
allt drabbas yngre personer 
och vart tredje barn har eller 
kommer att drabbas av någon 
form av allergi – den vanligaste 
sjukdomsgruppen bland svenska 
barn och unga vuxna. Christina 
West, docent och överläkare 
vid Umeå universitet, berättade 
om typiska symtom och mönster 
man ofta ser vid allergi, den så 
kallade ”allergiska marschen”, 
där eksem och födoämnesallergi 
kommer tidigt, följt av astma och 
slutligen hösnuva.

Nittio procent av alla födoäm-
nesreaktioner gäller nötter, ägg, 
mjölk, jordnötter, vete, soja, fisk 
och skaldjur. Symtomen kan vara 
allt ifrån milda till livshotande och 
i dagsläget är den enda effektiva 
åtgärden att utesluta det man 
inte tål, och ta mediciner vid en 
eventuell reaktion.

I SVERIGE UPPSKATTAS 
matallergi mot ägg, mjölk eller 
vete öka de årliga hushållskost-
naderna med 35 000 kr (barn) 
– 42 000 kr (tonåring). Orsaker: 
högre matkostnader, stress och 
att det kräver mer tid.
Källa: Jennifer Protudjer, PhD, 
Karolinska Inst.

Mat och måltider fyller fler funktioner än att till-
godose kroppens behov av näring och energi. Målti-
den har stor social betydelse och det är viktigt att 
man kan känna sig trygg i att maten är säker och 
bra för hälsan – inte minst vid allergi. Att utesluta 
mat i onödan kan få konsekvenser för närings- och 
energiintag, livskvalitet och ekonomi.

Lika viktigt som det är att barn med aller-
gier får anpassad mat är det att barn som 
inte har en konstaterad allergi i onödan 
utesluter viktiga livsmedel
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bland annat vilka mikroorganismer vi 
kommer i kontakt med och på vilket 
sätt. Att födas på normalt sätt, äta 
varierad fiberrik kost samt att ha kon
takt med lantbruksmiljö har minskar 
risken, medan till exempel tobak och 
antibiotika ökar risken för allergi. Fak
torer som överdriven hygien, ensidigt 
kostmönster, antibiotikaanvändning 
och minskad kontakt med djur och 
natur leder till en utarmad bakteriell 
sammansättning.

Bakterierna i tarmen utvecklas och 
förändras genom hela livet och påverkas 
bland annat av kosten. När barnet börjar 
äta fast föda ökar mångfalden i tarmflo
ran. Bakterierna anses påverka benä
genheten att bli allergisk och hos barn 
med allergi finns både temporära och 
bestående förändringar av tarmfloran.

Veteallergi – mångfacetterat men ovanligt
Veteprotein kan orsaka IgE-medie-
rade reaktioner vilket ofta blandas 
ihop med celiaki och andra gluten-
relaterade sjukdomar. Att en allergi 
är IgE-medierad innebär att krop-
pens immunsystem bildar specifika 
antikroppar mot en viss substans. De 
antikropparna sätter sedan igång en 
reaktion som involverar immunförsva-

ret och även frigörande av histamin.
Nora Nilsson, barnallergolog vid 

Astrid Lindgrens barnsjukhus, kon-
staterar att många undviker vete helt 
i onödan.

– Reaktionerna mot vete är ovan-
liga och innebär inte automatiskt att 
man måste undvika spannmål.

Symtomen kan se olika ut. Snabba 

reaktioner såsom nässelutslag, rod-
nad och svullnad i huden, ont i magen, 
kräkningar, reaktioner i luftvägarna, 
samt anafylaxi, en akut kraftig och po-
tentiellt livshotande reaktion, uppstår 
inom några minuter eller timmar. Se-
nare reaktioner kan komma upp till två 
dygn efteråt, ofta som hudreaktioner 
eller besvär i mag-tarmkanalen.

TARMEN UTVECKLAR TOLERANS
– Två tredjedelar av vårt immunsystem 
finns i tarmen, berättade professor 
Christina West, Umeå universitet. Det 
är specialiserat för att utveckla tolerans 
och exponeras ständigt för födoämnen 
och bakterier. Toleransutveckling är 
en aktiv immunologisk process som 
nedreglerar kroppens immunsvar från 
ett potentiellt farligt svar till acceptans. 
Mekanismerna är inte helt klarlagda 
men man tror att kontakt med många 
olika födoämnen spelar stor roll för att 
utveckla tolerans för en större bredd av 
livsmedel och ämnen i maten.

Tidigt i livet finns ett ”fönster” som 
är viktigt att utnyttja. Aktuell forsk
ning tyder på att man då kan minska 
risken för matallergi och för närvarande 
pågår en nationell genomgång av det 
vetenskapliga underlaget för att se om 
rekommendationerna bör ändras.

– Exakt när detta fönster är öppet 
diskuteras och frågan om man ska 
introducera allergena livsmedel i syfte 
att förebygga allergi är het, konstaterar 
hon. Men aktuell forskning talar för att 
man kan minska risken för matallergi 
om födoämnen introduceras under 
första levnadsåret.

MJÖLK OCH ÄGG VANLIGAST
Anna Winberg, barnallergolog vid 
Umeå universitetssjukhus, har under
sökt förekomsten av födoämnesöver
känslighet hos barn och unga. Allergi 
mot mjölk och ägg är vanligast hos 

spädbarn och små barn. Allergi mot 
olika typer av nötter är vanligare hos 
äldre barn. Även allergi mot vete, fisk, 
soja och skaldjur debuterar oftast i 
förskoleåldern. Eftersom dessa allergier 
– liksom nötallergi – inte läker ut i så 
hög utsträckning, utgör dessa också de 
vanligaste matallergierna hos vuxna.

Frågeformulär och intervjuer ger 
bilden av att allergi och överkänslighet 
är mer vanligt än om man gör tester, 
och om man frågar föräldrarna har 
barnen ofta mer allergi än om man 
frågar barnet självt. Nästan vart femte 
barn (19 procent) står på någon typ av 
specialkost. Av de 6,7 procent som av 
medicinska skäl har specialkost i skolan 
saknar nära hälften läkarintyg.

STORT INGREPP TA BORT  
BASLIVSMEDEL
Innan man plockar bort livsmedel är det 
viktigt att utreda ordentligt, helst med 
dubbelblind provokation, menar hon:

– Råd som att ”prova att ta bort 
mjölken” kan verka oskyldigt men att 
ta bort ett baslivsmedel är ett ganska 
stort ingrepp som påverkar såväl 
livskvalitet, hälsa och tillväxt som 
ekonomi.

Eliminationskost leder ofta till ett 
lägre energiintag. Dessa barn och familjer 
behöver dietistkontakt för att få mer kun
skap och minska oron, och lära sig hur 
man ökar energimängden i kosten, inte 
minst om barnet har astma eller eksem – 
det höjer energibehovet ytterligare. 

Matallergi 
hos barn 
Reaktioner mot födoämnen är 
antingen immunologiska (medie-
rade av kroppens immunsystem, 
till exempel via allergiantikrop-
par) eller icke immunologiska. 
De senare kan exempelvis ha 
samband med enzymatiska pro-
cesser (som vid laktosintolerans) 
eller farmakologiska (till exempel 
histaminutlösta).
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Mer hembakt 
bröd i skolan

Recept på  
grovt matbröd
Grundreceptet ger ett bröd med 6,75 gram fiber  
per 100 gram torrvikt.

INGREDIENSER: (5 BRÖD)
1 550 gram Grovplus matbrödsbas
1 550 gram Extra bagerivetemjöl
25 gram jäst
75 gram Ljus sirap
1 800 gram (1,8 l) vatten eller annan degvätska

GÖR SÅ HÄR:
1. Smula ner jästen i en degblandare.
2. Häll vatten över jästen och sedan tillsätt övriga 

ingredienser.
3. Blanda sex minuter på lägre hastighet och tre 

minuter på högre hastighet.
4. Låt degen vila i 20 minuter, degtemperatur bör 

vara 27 grader.
5. Väg upp degämnen á 1 000 gram, forma och lägg 

i ett sprayat bleck med sprayfett emellan.
6. Låt vila över natten i kylen.
7. Baka av brödet i ugnen på 200 grader i 65–70 

min. Tid och temperatur kan behöva justeras 
beroende på ugn.

8. Låt svalna och servera.

Ett grovt matbröd kan vara ett 
steg på vägen mot både mer 
hållbar och näringsriktig mat  
i skolmatsalen.

H är bjuder vi på ett recept från Lantmän
nen Cerealia Food Service, anpassat för 
storhushåll. Om du inte har tillgång 
till deras produkter går det säkert att 

hitta några likvärdiga från en annan leverantör. Har 
du någon rest från ett tidigare mål som kan fungera 
som degspad eller en extra ingrediens går det utmärkt 
att byta ut delar av mjölet. Men var försiktig med att 
minska mängden bagerivetemjöl, eftersom bröden då 
kan riskera att bli för kompakta.
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M ot bakgrund av det 
senaste årets besvär
liga väder går det inte 
att samla spannmåls

folk under tre dagar utan att beröra 
frågan om ett förändrat klimat. När 
den internationella organisationen för 
spannmålskemi AACCI drog igång 
sin konferens i London rivstartade 
professor Achim Dobermann från Rot
hamsted Research med att visa på de 
utmaningar som vi står inför kopplade 
till odling och livsmedelsproduktion.

Internationell  
spannmålskonferens  
                         i LondonForskare, produktutvecklare och repre-
sentanter för myndigheter samlas årligen 
för att följa upp det senaste i forskning, 
innovation och kommunikation inom 
spannmålsområdet. I år hölls konferensen 
för första gången i Europa, i slutet av 
oktober, och flera frågor av intresse för 
svenska konsumenter togs upp. Här följer 
ett axplock.

Av Jakob Söderström

ACCELERERANDE PÅVERKAN
Ett exempel som lyftes var ”The great 
acceleration”, alltså den stora accelera
tionen med en i det närmaste explo
sionsartad ökning av användningen av 
exempelvis mineralgödsel, vatten och 
transporter sedan 1950talet. Under 
samma tidsperiod har utsläpp av kol
dioxid i luften, kväve i vattendrag och 
temperaturen har ökat.

Mycket har gjorts för att vända 
denna trend men behovet av innova
tion är fortfarande stort. Professor 

Dobermann slog ett slag för att föra in 
mer av Lean Startup inom forskningen. 
Lean Startup är en metod som innebär 
att designa, bygga, testa och lära så 
snabbt som möjligt, för att förstå vad 
som fungerar och inte fungerar på 
marknaden. På så sätt skulle mer värde
full forskning komma till nytta.

Samtidigt med den snabba utvecklingen i avkastning 
i våra spannmålsgrödor som har skett sedan andra 
världskriget har utsläppen av koldioxid, kväve i vatten-
drag och temperaturen ökat.

Professor Achim Dobermann, 
Rothamsted Research
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Med hjälp av bildanalys kan Cgrain genomföra automa-
tiserade visuella kvalitetskontroller av spannmål.

Kolhydratkvalitet
Vad menas egentligen med kolhydrat-
kvalitet? Det är inget nytt ämne, men 
ständigt lika aktuellt. Det är också 
svårt att prata om eftersom så många 
parametrar ingår i begreppet.

Skillnader finns också mellan olika 
sockerarters effekt i kroppen. Ett 
socker som innehåller sockerarter som 
fruktos och galaktos omsätts på ett 
annat sätt än ren glukos och fungerar 
därmed också annorlunda som ener-
gisubstrat.

Det var också en del diskussion om 
betaglukaner, hur de påverkas av olika 
processer och därmed deras hälso-
egenskaper. Bland annat konstatera-
des att det inte finns någon lagstiftning 
kring hur man ska redovisa halten av 
betaglukaner efter olika livsmedelspro-
cesser. Det betyder att produkter med 
intakta och fysiologiskt aktiva betaglu-
kaner inte går att skilja från produkter 
som innehåller betaglukaner där pro-
cessningen förändrat eller brutit ned 
de funktionella egenskaperna.

Pratar man kolhydratkvalitet kommer 
man också in på GI, glykemiskt index. 
Den stora diskussionen handlade 
om ifall GI är ett vettigt sätt att mäta 
kolhydratkvalitet på. En slutsats var att 
användningen av GI-värdet på produk-
ter ibland missförståtts. Medan det 
glykemiska svaret hos olika individer 
kan variera är ett angivet GI-värde på 
ett livsmedel mer absolut, eftersom det 
tagits fram genom standardiserade 
metoder.

GI-värden på ett livsmedel är inte 
avsedda att förutsäga det glykemiska 
svaret hos en individ vid ett specifikt 
tillfälle, utan ska indikera vilka kolhy-
dratinnehållande livsmedel som gene-
rellt sett och på längre sikt kommer att 
leda till en högre eller lägre glykemisk 
belastning.

Hur man kan nå konsumenterna 
med information
Att nå konsumenter med faktaba-
serad information blir svårare och 
svårare. Det finns ett stort brus av 
information som konsumenterna 
måste filtrera. Det kan vara allt från 
faktabaserad till mer eller mindre 
hitte-på-fakta.

Tyvärr har också den vetenskap-
liga världen på senare tid fått en 
lägre trovärdighet hos konsumen-
terna, något som skapar utrymme 
för egna tolkningar av resultat. Ett 
citat från konferensen var att ”det 

är vi som misslyckats att informera 
och utbilda konsumenterna om 
gluten, inte tvärtom”.

Men hur kan man då göra för att 
lyckas nå fram? Tyvärr finns inga 
enkla svar på den frågan, men en 
intressant diskussion var kring hur 
företag kan nå konsumenter genom 
att kommunicera på samma sätt 
som konsumenterna. Vilka ord an-
vänder de när de beskriver bröd? 
Använd dessa istället för hur en 
expert skulle beskriva samma bröd.

Tid
Måltid

Snabba

Långsamma

Hungernivå

GI-värde
blodsocker

FÖRUTSÄGA BAKNINGSKVALITET
Thony Hedin, produktutvecklare 
och kundstödjare med ansvar för 
Norden på Lantmännen Cerealia, höll 
ett mycket intressant föredrag kring 
hur det går att mäta och kartlägga 
enzymaktiviteten i vetekärnor för att 
kunna förutspå bakningsegenskaperna. 
De tester som gjorts hittills visar att det 
hos 97,7 procent av veteproverna gick 
att förutsäga. Potentialen är inte bara 
att göra dessa tester på kvarnar, utan 
i framtiden kommer lantbrukarna 
kanske kunna göra detta direkt på den 
spannmål som de skördar, och separera 
lassen utefter bakegenskaper. Smart.

Utvecklingsbolaget Cgrain var 
på plats och demonstrerade sitt 
instrument Cgrain Value, som med 
hjälp av avancerad bildanalys kan 
genomföra automatiserade visuella 
kvalitetskontroller av spannmål. 
Maskinen som snabbt kan ge 
information om allt från främmande 
material, till skadade kärnor och 
fusarium i ett spannmålsprov väckte 
stort intresse.

Behovet av objektiva och 
standardiserade kvalitetskontroller 
inom spannmålsvärdekedjan är 
stort, något Cgrain är rätt på med 
sitt instrument. 
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M ånaderna sedan 
jag började som 
industridoktorand 
har varit mest en 

praktik, berättar Louise Selga, som är 
industridoktorand på SLU och arbetar 
med projektet Mjölkvalitet för bageri. 
Jag har fått åka runt och lära känna 
Lantmännen och besökt bagerier i Bel
gien, Finland och även Danmark, och 
dessutom har jag hunnit med att besöka 
kvarnarna i Vejle och Malmö.

Louise presenterade sig för Tidskrif
ten Cerealiers läsare i förra numret när 
hon precis hade haft sin första intro
duktion och träffat handledare och 
styrgrupp för projektet i Malmö. Nu 
har det gått fyra månader och hon är 
helt klart på banan.

IMPONERANDE BAGUETTEBAGERI
– Jag har fått bättre koll på industrins vill
kor och frågeställningar, och inser verkli
gen behovet av bättre mätmetoder för att 
kunna förutsäga bakningskvaliteten.

Något som verkligen gjort intryck 
var ett besök på Lantmännen Unibakes 
nybyggda baguettebageri i Londerzeel i 
Belgien.

– Där förstod jag verkligen betydel
sen av att göra rätt från början. Bageriet 
producerar 12 000 baguetter i timmen 
och bakningsprocessen tar fyra timmar. 
När du väl startat går det inte att stanna 

och ändra om något blir fel. Då gäller 
det verkligen att ha tillgång till bra ana
lysmetoder för att styra processen.

HÖGA FÖRVÄNTNINGAR
Förväntningarna på projektet är höga.

– Alla jag träffat börjar redan fråga 
efter mina resultat, säger Louise. Men 
de förstår så klart att det tar tid innan 
jag kan presentera något.

Men Louise är redan på gång och 
har börjat få in data från kvarnen. 
Tanken är att hon ska använda dem 
och följa det som händer i praktiken för 
att få så verklighetsnära underlag som 
möjligt.

– En analys jag håller på att läsa in 
mig på är fördelningen mellan olika 
delar av våtgluten som jag sedan hoppas 
kunna korrelera till resultat i bak
ningen, berättar Louise. Dessutom har 
vi förbättrat en fiberanalys, som tidigare 
tagit fem dagar att få klar och som nu 
bara tar två dagar.

Louise är alltså redan i full gång. 
Men att vara doktorand är inte bara 
fokus på projektet.

– Vi är flera industridoktorander 
i LivsIDprogrammet som finns på 
institutionen. Det är en väldigt trevlig 
grupp och trevlig institution. Vi blir lite 
som klasskamrater och får inblick i vad 
de andra gör och får också möjlighet att 
bygga ett nätverk. 

Industridoktorand Louise Selga
Mycket praktik  
första månaderna
Louise Selga började som industridoktorand 
på Lantmännen i somras och har nu hunnit 
arbeta i fyra månader. Det blev en rivstart med 
att lära känna branschen och läsa in sig på 
olika analysmetoder.

Av Lennart Wikström

Mjölkvalitet för 
bageri
Målet med projektet är att optimera 
vetemjöls baktekniska kvalitet och att 
finna effektivare metoder för att mäta 
detta. En vetedeg är en komplex struk-
tur vars egenskaper styrs av olika delar 
såsom: proteinets sammansättning, 
polära lipider, mjöls vattenupptagande 
och vattenhållande förmåga, andel 
lösliga fiber med mera. Idag görs cirka 
19 analyser av mjölet men trots det nås 
inte alltid önskvärd degkvalitet. Idén är 
att med bland annat metabolomik hitta 
relevanta kvalitetsmått.

Projektet är ett av tio industridokto-
randprojekt i programmet LivsID vid 
SLU. Handledare för Louise är profes-
sor Roger Andersson vid institutionen 
för molekylära vetenskaper i Uppsala.

– Alla jag träffat börjar redan fråga efter mina 
resultat, säger Louise Selga, industridoktorand med 
uppdrag bättre mjölkvalitet.
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Nytt från Lantmännens Forskningsstiftelse

AquaAgri
Fyra års forskning om hav och land

F orskningspro
grammet Aqua
Agri har varit 
ovanligt på flera 

sätt. Det var första gången 
som de tre stora forsknings
finansiärerna Lantmännens 
forskningsstiftelse, Forsk
ningsrådet Formas och Mistra 
(Stiftelsen för miljöstrategisk 
forskning) samarbetade i ett 
gemensamt program. Det är 
också sällsynt att samla både 
hav och land under samma 
forskningshatt. Dessutom var 
ett av uppdragen till projekt
ledarna ovanligt: Hitta så 
många synergier som möjligt 
trots att projekten är så olika.

HÅLLBART VATTENBRUK
Under slutseminariet presen
terades de fem projekten och 
i korta drag vad de uppnått. 
Kristina Snuttan Sundell, 
professor på Göteborgs uni
versitet, berättade om arbetet 
med att inom projektet 

Hållbart marint vattenbruk 
utveckla hållbar odling av 
havskatt och hummer, arter 
som inte normalt förekom
mer i odling och som båda 
anses lite lyxiga på bordet. 
Här har en av utmaningarna 
varit att ta fram hållbara 
foder. Att mata fisk med fisk 
är inte hållbart i längden och 
i stället har man i projektet 
bland annat tittat på möjlig
heterna att utveckla nya fisk
foder baserade på exempelvis 
musslor.

I flera följeprojekt tittar 
forskarna på hur man 
effektivast ska kunna leverera 
marina larver och yngel från 
de olika arterna, dels för mat
produktion, dels för utsätt
ning för att stärka bestånden 
i havet. Dessutom tittar de på 
möjligheten att utnyttja rester 
från fiskfoderproduktionen 
som växtnäring i lantbruket, 
något som idag inte tillåts av 
lagstiftningen.

2014 drog fem projekt i forsknings-
programmet AquaAgri igång med 
forskning kring så vitt skilda 
ämnen som perennt korn och vete, 
odling av havskatt och hållbar 
utfodring av mjölkkor. Nu, fyra år 
senare, har projekttiden löpt ut och 
i oktober hölls slutseminariet.

Anna Westbergh har studerat olika 
sätt att få fram perenna grödor i 
framtiden. Foto: SLU
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MJÖLK PÅ GRÄS OCH 
BIPRODUKTER
Kan mjölkkor utfodras med 
enbart grovfoder och bipro
dukter och ändå må bra och 
vara ekonomiskt lönsamma? 
Den frågan har Kjell Holte
nius, professor på SLU, och 
hans team ställt i sitt projekt. 
Utgångspunkten är att 
använda vall och råvaror som 
människor inte kan använda i 
sin livsmedelsproduktion, till 
exempel drank och rapskakor.

En erfarenhet har varit att 
olika individer bland korna 
reagerar olika. Det finns alltså 
en genetisk variation, som 
skulle kunna bli utgångs
punkt för framtida avel för 
djur anpassade till olika 
foderstater. Här skulle möj
ligheten vara att använda alg
protein som en komponent 
i fodret. Det har exempelvis 
visat sig ge en reduktion av 
bildning av metan hos korna.

UTHÅLLIG INTENSIFIERING 
AV HÖSTVETE
Går det att ta vara på höst
vetets avkastningspotential 
utan att öka belastningen på 
klimat och miljö? Den frågan 
har Bo Stenberg, forsknings
ledare SLU, tillsammans med 
sina kollegor försökt besvara. 

– Många faktorer spelar in 
och orsakerna till variationer i 
avkastning har visat sig skilja 
sig från plats till plats, kon
staterade Bo Stenberg. En av 
nycklarna till bättre skördar 
är att använda olika tekniker 
för precisionsodling.

På det området sker det 
dessutom mycket teknisk 
utveckling, där en av knäck

frågorna är att ta vara på all 
indata som genereras.

PERENNA GRÖDOR
Stort hopp ställs till att 
utveckla fleråriga spann
målslag som kan förena de 
fleråriga grödornas bättre 
förmåga att tåla variationer 
i vädret. Anna Westbergh, 
forskningsledare på SLU och 
huvudansvarig för projektet 
som arbetat med perenna 
grödor, har koncentrerat sig 
på två arter som båda har 
lovande egenskaper som kan 
ligga till grund för fleråriga 
grödor. De två arterna är 
knylkorn, en vild flerårig 
kornsläkting som bildar 
knölar vid rötterna, därav 
namnet, och kernza, som är 

en vild släkting till vete, som 
dock inte bildar gluten.

I projektet har man arbe
tat med urval och identifierat 
flera kandidater, framför 
allt inom knylkorn, som 
kan fungera i ett framtida 
växtförädlingsprogram. Det 
ligger fortfarande många år 
av arbete innan vi kommer 
att kunna se några fleråriga 
vete eller kornsorter på våra 
åkrar, men arbetet har fått en 
rivstart.

STORSKALIG ODLING AV 
MAKROALGER
Henrik Pavia är professor på 
Göteborgs universitet och är 
Sveriges första ”algbonde”. 
Två hektar utanför Kosterö
arna har avsatts för odling av 

sockertång (!), en bredbladig 
alg som heter Saccharina 
latissima på latin och som 
förekommer naturligt på i 
svenska vatten. Målet har 
varit att utveckla ett hållbart 
produktionssystem av alger 
i stor skala och det knyter 
samman vattenbruk och 
jordbruk.

Odlingstekniken har 
utvecklats och en marknads
undersökning har visat att det 
finns en potentiell marknad 
för svenskodlade alger, inte 
minst i vegetarisk kost, men 
även i kosmetiska preparat. 
Rester från produktionen kan 
dessutom vara intressant som 
näring på åkrarna.

Helena Holmkrantz

Bo Stenberg har varit ledare för pro-
jektet som undersökt ”skördegapet” 
i höstveteodling.



Siktat och sållat

POSTTIDNING B

Avsändare:
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Offentliga måltider högt på agendan
 Mat och måltider hamna högt på 
kommunernas agendor, konstaterar 
Livsmedelsverket i en första kartläggning 
av offentliga måltider. Fyra kommuner av 
fem har politiska mål för hur måltiden ska 
utformas och tas tillvara. Integreringen av 
skolmåltiderna finns också med i mer
parten av kommunernas policy, medan 
äldreomsorgens måltider är mer komplexa, 
eftersom det för de flesta handlar om alla 
veckans måltider. Ansvaret är också spritt 
på flera olika förvaltningar.

Trenden med allt fler med kockutbild
ning i botten förstärks, trots en allmän 
brist i måltidsbranschen som helhet. Detta 
tror Livsmedelsverket kan förklaras med 
att tydliga mål gör de offentliga köken till 
intressanta arbetsplatser. En tydlig skollag 
som även omfattar skolmåltidens kvalitet 
och innehåll kan också bidra.

När det gäller uppföljningen av målen 
är bilden dock sämre. Endast varannan 
kommun följer upp sin måltidsverksam
het med hjälp av nyckeltal, och knappt en 

tredjedel följer upp måltidernas klimatpå
verkan.

Fortfarande är kostnaderna för livsmedel 
låga. Kommunerna köper in livsmedel till 
ett värde av sju miljarder om året, vilket 
bara är tre procent av den privata livsmed
elskonsumtionen via handeln.

Kommunernas inköp av ekologiska 
livsmedel varierade förra året mellan 5 
och 80 procent av det totala inköpsvärdet 
av livsmedel och låg i genomsnitt på 36 
procent.

Kommunikation viktig för tillit till forskning
 Föreningen Vetenskap och allmänhet 
gör regelbundna enkätundersökningar om 
allmänhetens tillit till forskning både rent 
allmänt och inom olika forskningsområ
den. De brukar visa att förtroendet 
är störst för forskningen inom 
medicin, som följs av teknik, 
naturvetenskap, samhälls
vetenskap, pedagogik och 
humaniora. För att förstå vad 
det är som påverkar tilliten 
till forskningen har föreningen 
i fokusgrupper ställt frågan om 
vad som stärker respektive försvagar 
förtroendet för forskningen.

Det som stärker vårt förtroende forsk
ning är om den går att förstå och om den 

är transparent och inte påverkas av finan
siella intressen. Den ska också vara nyttig 
för samhället med tydliga resultat och 

utföras av personer som framstår som 
kunniga och engagerade och har 

en förmåga att kommunicera 
sin forskning på ett begrip
ligt och intressant sätt.

Omvänt skadas vårt 
förtroende om forskningen 
uppfattas som otydlig 

eller bedräglig och styrd av 
finansiella intressen. Den bör 

heller inte framstå som onyttig 
eller irrelevant, belysa sådant som är 

uppenbart för gemene man, uppenbarligen 
vara fel eller strida mot annan forskning.

Det senaste gör det inte helt okompli
cerat, eftersom det pekar på svårigheten 
för att få genomslag för ny forskning som 
på något sätt strider mot den allmänna 
uppfattningen. Här spelar dock källan 
en stor roll. Med tanke på att yngre i hög 
grad hämtar sin information från sociala 
medier och personer med kortare utbild
ning ser kvällstidningarna som trovärdiga 
källor finns dock utrymme för en seriös 
diskussion om källkritik. Det är viktigt 
att inte lita blint på varken forskare eller 
journalister.

Källa: Vad påverkar förtroende för forskning? 
Fokusgrupper med allmänheten. Vetenskap 
och Allmänhet Rapport 2018:5


