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Två mycket intressanta utredningsprojekt ge-
nomfördes under året, ett kring de hälsomässiga 
effekterna av palmolja och ett kring socker. Den 
senare rapporten var en uppföljning av ett tidigare 
projekt, men denna gång med ett starkare fokus på 
frågan om konsumtionen av socker kan skapa ett 
beroende. Projektet genomfördes tack vare stöd 
IUnQ�ÀHUD�DY�61)�V�PHGOHPPDU�RFK�WDFN�YDUH�GH�
IRUVNDUH�L�61)�V�QlWYHUN��VRP�PHGYHUNDGH��5DS-
porterna har varit efterfrågade och de bidrar till 
ökade insikter och kunskaper, som kan komma till 
nytta i utveckling av produkter och i samhällsde-
batten. De goda erfarenheterna av projekten leder 
till slutsatsen att detta är en typ av verksamhet, 
som vi vill utöka i framtiden.

Under 2014 avslutades forskningsprogrammet 
7YlUOLYV��HWW�IUDPJnQJVULNW�SURJUDP��VRP�¿QDQVLH-
rats med 50% från offentliga medel och 50% från 
QlULQJVOLYHW��61)�KDU�XQGHU�nUHW�GHOWDJLW�L�DUEHWHW�
med att ta fram förslag till fortsatta satsningar på 
forskning och innovation. Även dessa ansträng-
ningar får sin fortsättning under 2015.

2014 var ett innehållsrikt och aktivt år i arbetet 
med området hälsa och nutrition. Vi vill å det var-
maste tacka alla engagerade och kunniga forskare, 
VRP�XQGHU�nUHW�Sn�ROLND�VlWW�PHGYHUNDW�L�61)�V�
verksamheter. Utan er hade verksamheten varit 
omöjlig. På motsvarande sätt vill vi tacka våra 
medlemmar, som genom sitt stöd till och medlem-
VNDS�L�61)�WDU�DQVYDU�I|U�VDPKlOOVXWYHFNOLQJHQ�

Vi lämnar 2014 i den starka förvissningen att det 
genom detta goda samarbete mellan forskning 
RFK�I|UHWDJ�¿QQV�VWRUD�P|MOLJKHWHU�DWW�lQQX�ElWWWUH�
möta utmaningarna 
inom området nutri-
tion framöver.

Annika Åhnberg, 
 styrelseordförande 

2014 lämnade oss inte i tvekan. Inom området 
QXWULWLRQ���KlOVD�¿QQV�IRUWVDWW�QnJUD�DY�YnU�WLGV�
största utmaningar. Att 800 miljoner människor 
inte får tillräckligt med mat är en skam för värl-
den. Antalet svältande minskar, men oändligt 
långsamt. Ännu mer hjälplösa tycks vi stå inför 
det faktum att antalet överviktiga och feta vuxna 
ökar och idag uppgår till 2 miljarder.

Även på nationell nivå ser vi att ökningen av livs-
stilsrelaterade sjukdomar med koppling till kost-
YDQRU�IRUWVlWWHU��'HW�¿QQV�LQJD�HQNOD�O|VQLQJDU��
ändå är just enkla lösningar det som oftast förs 
fram i diskussionen. På politisk nivå tycks en en-
NHO�O|VQLQJ�DY�lOGUH�PRGHOO�GRPLQHUD���2P�DOOD�
EDUD�lWHU�UlWW�RFK�U|U�Sn�VLJ�Vn�EOLU�GHW�EUD���.DQ-
ske är det därför, som det politiska intresset för 
forskning och innovation inom detta område varit 
DOOWI|U�OLWHW"�2P�PDQ�WURU�DWW�GHW�KDQGODU�RP�HWW�
enkelt iformationsunderskott så blir de politiska 
förslagen därefter. I samhällsdebatten saknas dä-
UHPRW�LQWH�Q\D�LGHpU��'HQ�HQD��O|VQLQJHQ��DYO|VHU�
den andra. Bara vi äter - alternativt inte äter - ett 
visst livsmedel så blir det bra.

Men forskningen berättar något annat, att sam-
bandet mat - hälsa är komplext, kanske ännu mera 
NRPSOH[W�lQ�YL�WLGLJDUH�I|UVWnWW��1\D�NXQVNDSV-
områden öppnas upp ju mer vi lär oss om tex det 
genetiska arvets betydelse. Vi är bara i början av 
ett stort kunskapssprång. Det behövs ökade sats-
ningar på forskning som ökar våra insikter och ger 
XQGHUODJ�I|U�SURGXNWXWYHFNOLQJ��61)�VRP�NXQ-
skapsförmedlare mellan forskning å den sidan och 
företag och samhälle å den andra sidan behövs 
mer än någonsin, och måste bli ännu bättre på att 
vara bron mellan olika samhällssektorer. Därför 
inledde vi under 2014 arbetet med att förändra 
och utveckla vår kunskapsförmedling, en process, 
VRP�NRPPHU�DWW�IRUWVlWWD�RFK�LQWHQVL¿HUDV�XQGHU�
2015.

Ytterligare en förändring under 2014 var att ett 
mångårigt samarbete med branschorganisatio-
QHUQD�/LYVPHGHOVI|UHWDJHQ�RFK�6YHQVN�'DJOLJ-
varuhandel kring Branschstödet för närings- och 
KlOVRSnVWnHQGHQ�DYVOXWDGHV��1X�IRUVlWWHU�61)�Sn�
egen hand och i ändrade former detta arbete.

Förändring för framtiden



 

2 

Nordisk Nutrition är en informationstidskrift med målsättning att på vetenskaplig grund 
informera om och delta i debatten kring aktuella frågor inom nutritionsområdet, inklusive 
frågor relaterade till märkning och marknadsföring av livsmedel. www.nordisknutrition.se

Food & Nutrition Research är en av de första vetenskapliga tidskrifterna inom nutritionsom-
UnGHW�PHG�́ RSHQ�DFFHVV´��YLONHW�LQQHElU�DWW�DOOD�DUWLNODU�VRP�SXEOLFHUDV�L�)RRG�	�1XWULWLRQ�
5HVHDUFK�lU�IULWW�WLOOJlQJOLJD�Sn�WLGVNULIWHQV�KHPVLGD��www.foodandnutritionresearch.net

                                  
�Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels branschstöd för närings- och häl-
sopåståenden��LQUlWWDGHV������PHG�V\IWH�DWW�XQGHUOlWWD�I|U�OLYVPHGHOVEUDQVFKHQV�DNW|UHU�
att använda närings- och hälsopåståenden enligt gällande regler, och att göra det på ett 
ansvarsfullt och balanserat vis. Branschstödet upphörde under 2014, se sid 6.�61)�KDGH�
HQ�UnGJLYDQGH�RFK�VDPRUGQDQGH�UROO�LQRP�EUDQVFKVW|GHW��)URP������IRUWVlWWHU�61)�GHWWD�
arbete på egen hand och övertar ansvaret för hemsidan. www.hälsopåståenden.se
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SNF Swedish Nutrition Foundation 
skapar förutsättningar för företag och forskare att på vetenskaplig grund  

PHGYHUND�WLOO�NRQVXPHQWHUV�YlOEH¿QQDQGH�RFK�HQ�JRG�IRONKlOVD��

•�61)�lU�HQ�kunskapsbro mellan nutritionsforskningen och livsmedelsbranschen.
��61)�förmedlar saklig information om mat och hälsa till viktiga aktörer i samhället.
��61)�stödjer nutritionsforskningen vid svenska universitet.

Medlemskapet�L�61)�lU�HQ�YLNWLJ�GHO�L�I|UHWDJHQV�DQVYDUVWDJDQGH�I|U�XWYHFNOLQJHQ�L�VDPKlO-
OHW��0HGOHPPDU�InU�JHQRP�61)�V�DNWLYLWHWHU�WLOOIlOOHQ�WLOO�GLDORJ�RFK�NXQVNDSVXWE\WH�PHG�
aktiva inom forskning, myndigheter, intresseorganisationer och näringsliv – och därmed 
ökad kompetens i nutritionsfrågor. I medlemskapet ingår också rådgivning, till exempel 
vid utformning av nutritionspolicy, produktutveckling av hälsofrämjande livsmedel eller 
i frågor relaterade till närings- och hälsopåståenden.

61)�ELOGDGHV�VRP�6WLIWHOVHQ�6YHQVN�1lULQJVIRUVNQLQJ�������PHG�GHW�|YHUJULSDQGH�V\IWHW�
att främja nutritionsforskningen och dess praktiska tillämpningar. 

Verksamheten är icke vinstdriven och neutral i förhållande till såväl kommersiella intres-
sen som forskningsinriktningar. 

Målgruppen I|U�61)�V�DNWLYLWHWHU�lU�L�I|UVWD�KDQG�SHUVRQHU�VRP�L�VLQ�\UNHVUROO�KDU�DQYlQG-
ning av aktuell kunskap från forskning relaterad till mat och hälsa, t ex verksamma inom 
livsmedelsbranschen och akademisk forskning och andra informatörer, som på olika vis 
NRPPXQLFHUDU�PHG�DOOPlQKHWHQ��7LOO�GHVVD�PnOJUXSSHU�WLOOKDQGDKnOOOHU�61)�NRQWLQXHUOLJW�
VDNOLJ�LQIRUPDWLRQ�RP�DNWXHOOD�QXWULWLRQVIUnJRU��3n�Vn�YLV�YHUNDU�61)�I|U�HQ�VDNOLJ�GLVNXV-
sion om mat och hälsa i samhället. 

Verksamheten har under 2014 bedrivits genom 

�������8WJLYQLQJ�DY�WLGVNULIWHUQD�)RRG�	�1XWULWLRQ�5HVHDUFK�RFK�1RUGLVN�1XWULWLRQ�
�������.RQIHUHQVYHUNVDPKHW
    •  Utdelning av forskningsanslag och pris till yngre forskare
�������5nGJLYQLQJ����
    •  Branschstödet för närings- och hälsopåståenden

• Utredningsprojekt (palmolja och socker)
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Nordisk Nutrition 
)RUVNQLQJVLQIRUPDWLRQ�lU�HQ�DY�61)�V�YLNWLJDVWH�
XSSJLIWHU��8WJLYQLQJHQ�DY�1RUGLVN�1XWULWLRQ�lU�HQ�
central del av verksamheten och ett viktigt verktyg 
för att sprida saklig information om forskningens 
framsteg inom mat- och hälsaområdet. 

1RUGLVN�1XWULWLRQ�lU�HQ�LQIRUPDWLRQVWLGVNULIW�Sn�
svenska/nordiska språk, med målsättning att på ve-
tenskaplig grund informera om och delta i debatten 
kring aktuella frågor inom nutritionsområdet, inklu-
sive frågor relaterade till märkning och marknadsfö-
ULQJ�DY�OLYVPHGHO��1RUGLVN�1XWULWLRQ�lU�XQLN�JHQRP�
att majoriteten av artiklarna är forskarskrivna. Mål-
gruppen är i första hand personer med professionellt 
intresse för, och användning av, aktuell kunskap från 
forskning inom nutrition. 

1RUGLVN�1XWULWLRQ�lU�HQ�SUHQXPHUDWLRQVWLGVNULIW��,�
PHGOHPVDYJLIWHQ�I|U�61)�V�PHGOHPVI|UHWDJ�LQJnU�
minst en prenumeration, beroende på medlemsnivå. 
/LNVRP�WLGLJDUH�KDU�6YHQVN�)|UHQLQJ�I|U�1lULQJV-
lära avtalat om en kollektiv prenumeration för sina 
medlemmar. Antalet prenumeranter har under 2014 
YDULW������1RUGLVN�1XWULWLRQ�JnU�RFNVn�XW�WLOO�UHOH-
vanta universitetsinstitutioner. 

8QGHU������XWNRP�1RUGLVN�1XWULWLRQ�PHG�I\UD�QXP-
PHU��QU������QU���RFK�QU�����Sn�I|OMDQGH�WHPDQ��
���.ROK\GUDWHU��¿EUHU�RFK�IXOONRUQ���EDVHUDW�Sn�I|UH-
GUDJ�IUnQ�V\PSRVLXP�WLOO�PLQQH�DY�61)�V�WLGLJDUH�YG�
1LOV�*HRUJ�$VS��VRP�DUUDQJHUDGHV�K|VWHQ�������
���0DW�YLG�IHWPD��EDVHUDW�Sn�I|UHGUDJ�YLG��KRW�
WRSLF��VHPLQDULXP�L�*|WHERUJ�K|VWHQ�������
���1XWULWLRQ�L�I|UVNROH��RFK�VNROnOGHUQ�
���1XWULWLRQ�HIWHU�I|UORVVQLQJ���PDPPD�RFK�EDUQ�

Publicerade artiklar under 2014 och redaktionella 
medarbetare listas i Appendix, sid 11. 

+HPVLGD��ZZZ�QRUGLVNQXWULWLRQ�VH�

Food & Nutrition Research
)RRG�	�1XWULWLRQ�5HVHDUFK�lU�HQ�YHWHQVNDSOLJ�WLG-
skrift som publiceras elektroniskt och med ”open 

DFFHVV´��'HW�LQQHElU�DWW�DUWLNODUQD�¿QQV�IULWW�WLOOJlQJ-
liga på nätet, utan prenumeration. Utgivningen av en 
YHWHQVNDSOLJ�WLGVNULIW�SDUDOOHOOW�PHG�1RUGLVN�1XWUL-
WLRQ�VWlUNHU�61)�V�DQVHHQGH�L�YHWHQVNDSVVDPKlOOHW��

8QGHU������KDU�)15�SXEOLFHUDW����RULJLQDODUWLNODU��
1 översiktsartikel, 2  systematiska översiktsartiklar 
VRP�XWJ|U�YHWHQVNDSOLJW�XQGHUODJ�115������VKRUW�
FRPPXQLFDWLRQ��RFK�HQ��LQ�PHPRULDP��I|U�61)�V�
WLGLJDUH�YG�1LOV�*HRUJ�$VS��3XEOLFHUDGH�DUWLNODU�XQ-
der 2014 och redaktionella medarbetare listas i Ap-
pendix, sid 12. 

8QGHU������¿FN�)15�VLQ�I|UVWD�RI¿FLHOOD�Vn�NDOODGH�
impact factor, som beräknas utifrån hur ofta artiklar 
i tidskriften citerats i andra vetenskapliga artiklar, 
RFK�lU�HWW�PnWW�Sn�WLGVNULIWHQV�NYDOLWHW��)15�V�LPSDFW�
IDFWRU�YDU�������XQGHU�������YLONHW�lU�P\FNHW�EUD�I|U�
en tidskrift inom nutritionsområdet. 

+HPVLGD� ZZZ�IRRGDQGQXWULWLRQUHVHDUFK�QHW��

Utredningsprojekt

Hälsomässiga effekter av palmolja 
Användning av palmolja i livsmedel har ifrågasatts 
dels på grund av negativa miljöeffekter i produk-
tionslandet, men också på grund av hälsomässiga 
skäl (högt innehåll av mättat fett, speciellt palmitin-
syra). Ett utbyte av palmolja påverkar ett livsmed-
els hälsomässiga egenskaper, men också tekniska 
egenskaper, beroende på vad palmoljan ersätts med. 
6HWW�XU�HWW�IRONKlOVRSHUVSHNWLY�KDU�EnGH�PlQJGHQ�
palmolja i ett livsmedel och konsumtionsfrekvensen 
betydelse.

I syfte att klargöra intaget av palmolja och palmitin-
V\UD�L�6YHULJH�RFK�GHW�YHWHQVNDSOLJD�NXQVNDSVOlJHW�
avseende deras hälsomässiga effekter genomförde 
61)�XQGHU������XWUHGQLQJVSURMHNWHW�³+lOVRPlVVLJD�
aspekter av palmolja - från vetenskap till folkhälsa”. 
Projektet kunde genomföras tack vare stöd från en 
bred krets av medlemmar (13 stycken) och medver-
kan av ett tiotal nordiska forskare inom området. 

5DSSRUWHQV�|YHUJULSDQGH�VOXWVDWV�lU�DWW�GHW�HQOLJW�QX-

Verksamhetsåret 2014
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varande vetenskapliga kunskapsläge, och enligt de 
senaste undersökningarna rörande svenska befolk-
QLQJHQV�PDWYDQRU��LQWH�¿QQV�EHOlJJ�I|U�DWW�HWW�XWE\WH�
av palmolja mot ett annat fett med motsvarande 
andel mättade fettsyror, skulle ge en folkhälsovinst 
L�6YHULJH��,VWlOOHW�I|U�DWW�IRNXVHUD�Sn�LQWDJHW�DY�SDO-
mitinsyra eller andra enskilda mättade fettsyror bör 
PDQ��L�HQOLJKHW�PHG�115�������VH�WLOO�NRVWHQ�L�VLQ�
helhet och begränsa det totala intaget av mättade 
IHWWV\URU��WLOO�I|UPnQ�I|U�ÀHURPlWWDGH�IHWWV\URU�

5DSSRUWHQ�KDU�SXEOLFHUDWV�Sn�61)�V�KHPVLGD��
ZZZ�VQI�LGHRQ�VH�SDOPROMDB����

Utredningsprojekt

Socker - fakta, hälsoeffekter och beroende
Många människor har ett komplext förhållande till 
socker och sötsaker, vilket gjort socker till ett myck-
HW�RPGHEDWWHUDW�OLYVPHGHO��,�GHEDWWHQ�ÀRUHUDU�PnQJD�
olika påståenden om hur socker påverkar hälsan, 
varav vissa är vetenskapligt väl underbyggda medan 
DQGUD�EDVHUDV�Sn�P\WHU�RFK�IDNWDIHO��)|U�DWW�IUlPMD�
en god folkhälsa är det viktigt att diskussionen om 
socker och hälsa är saklig och baseras på vetenskap-
OLJ�JUXQG��61)�KDU�XQGHU������ELGUDJLW�WLOO�GHWWD�
genom ett utredningsprojekt, där man tillsammans 
med ett tiotal forskare sammanfattat det aktuella 
kunskapsläget om samband mellan socker och hälsa, 
och sockerberoende.
 
Tillsatt socker i livsmedel tillför energi men inga 
YLWDPLQHU��PLQHUDOHU�HOOHU�¿EUHU��(WW�K|JW�LQWDJ�DY�
sockersötade livsmedel kan över tid leda till ett 
bristfälligt intag av viktiga näringsämnen, övervikt 
och fetma. Intaget av tillsatt socker bör därför be-
gränsas till max 10 procent av det totala energiinta-
get, över tid. Mycket tyder på att det är särskilt vik-
tigt att begränsa intaget av sockersötade drycker, för 
att minska risken för övervikt, fetma och typ 2-dia-
betes, även om förklaringsmekanismerna inte är helt 
klarlagda. En annan anledning att begränsa intaget 
av livsmedel med tillsatt socker är risken för karies. 
Däremot har inte socker några unika fetmabildande 
egenskaper, jämfört med andra energigivande kol-
K\GUDWHU��'HW�¿QQV�LQWH�KHOOHU�L�GDJVOlJHW�QnJUD� 
vetenskapliga studier på människa som bekräftar att 

socker orsakar ett beroende.

)UnJDQ�RP�PlQQLVNRU�NDQ�EOL�EHURHQGH�DY�VRFNHU��
likt droger, är mycket omdebatterad. Beroendeprob-
lematik kring mat är ett relativt nytt forskningsom-
råde och det är därmed många kunskapsluckor som 
behöver fyllas. Det är också ett forskningsområde 
GlU�ÀHUD�ROLND�IRUVNQLQJVGLVFLSOLQHU�P|WV��PHG�
GHOYLV�ROLND�WRONQLQJ�DY�GH�VWXGLHU�VRP�¿QQV��

- Inom beroendeforskning har djurmodeller 
tidigare visat god överförbarhet till människa, 
och från studier av sockerberoende på råtta drar 
PDQ�GlUI|U�VOXWVDWVHQ�DWW�GHW�WUROLJHQ�NDQ�¿QQDV�
ett sockerberoende hos människa, som behöver 
bekräftas i humanstudier. Inom nutritionsforsk-
ning har däremot djurmodeller ofta uppvisat låg 
överförbarhet till människa och man anser därför 
att det krävs väl genomförda humanstudier som 
kan bekräfta resultat från djurstudier, innan man 
kan uttala sig i frågan om socker är beroende-
framkallande eller inte. I dagsläget saknas såda-
na studier, säger Ingvar Bosaeus, professor och 
YHWHQVNDSOLJ�I|UHWUlGDUH�I|U�61)�

De forskare som medverkat i rapporten och som vet-
enskapligt granskat rappporten ger uttryck för olika 
tolkning av vissa studier och därmed olika stånd-
punkter i frågan om socker kan orsaka ett beroende 
hos människa. Den intensiva debatten tydliggör att 
forskning och analys av frågor kring socker behöver 
IRUWVlWWD��61)�NRPPHU�IRUWVlWWD�DWW�DUEHWD�PHG�GHVVD�
frågor. 

3URMHNWHW�JHQRPI|UGHV�PHG�¿QDQVLHOOW�VW|G�IUnQ�
/LYVPHGHOVI|UHWDJHQ�RFK�6YHQVN�'DJOLJYDUXKDQGHO��

5DSSRUWHQ�KDU�SXEOLFHUDWV�Sn�61)�V�KHPVLGD��
ZZZ�VQI�LGHRQ�VH�VRFNHUUDSSRUWB�014

Konferens

"Socker - aktuella aspekter"
Parallellt med utredningsprojektet om socker (se 
RYDQ��DUUDQJHUDGH�61)�HQ�NRQIHUHQV�Sn�WHPDW�
�6RFNHU���DNWXHOOD�DVSHNWHU���6\IWHW�PHG�NRQIHUHQ-
sen var att belysa och diskutera hur dagens närings-
UHNRPPHQGDWLRQHU�VHU�XW�EnGH�L�1RUGHQ�RFK�JOREDOW��
samt aktuellt kunskapsläge avseende samband mel-
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ODQ�VRFNHU�RFK�VMXNGRP��bYHQ�IUnJDQ�RP�GHW�¿QQV�
vetenskapligt stöd för att socker kan orsaka bero-
ende hos människor, på samma sätt som droger, be-
lystes. Vid seminariet medverkade forskare och re-
SUHVHQWDQWHU�IUnQ�/LYVPHGHOVYHUNHW��6HPLQDULHW�K|OOV�
L�6WRFNKROP�L�.6/$�V�ORNDOHU��$QWDO�GHOWDJDUH������

Branschstödet för närings- och hälso- 
påståenden 
61)�KDU�VHGDQ������DUEHWDW�DNWLYW�PHG�IUnJRU�UHOD-
terade till hälsopåståenden - först som rådgivande 
och samordnande inom det svenska egenåtgärdspro-
JUDPPHW��+lOVRSnVWnHQGHQ�L�PlUNQLQJ�RFK�PDUN-
nadsföring av livsmedel. Livsmedelsbranschens 
UHJOHU��HJHQnWJlUGVSURJUDP�´�������������RFK�
därefter som rådgivande och samordnande inom 
�/LYVPHGHOVI|UHWDJHQV�RFK�6YHQVN�'DJOLJYDUXKDQ-
GHOV�EUDQVFKVW|G�I|U�QlULQJV��RFK�KlOVRSnVWnHQGHQ��
(publicerades 1 december 2010). 

Branschstödet har under året omfattat rådgivning, 
utbildningsverksamhet, handbok och marknadsbe-
vakning/ärendebedömning (Livsmedelsbranschens 
JUDQVNQLQJVPDQ��/*0��RFK�KHPVLGDQ�KlOVRSnVWn-
enden.se. Under 2014 beslutade dock Livsmedelsfö-
UHWDJHQ�RFK�6YHQVN�'DJOLJYDUXKDQGHO�DWW�DYYHFNOD�
Branschstödet för närings- och hälsopåståenden, 
som därmed upphörde vid årsskiftet 2014/2015. 
/*0�V�YHUNVDPKHW�XSSK|UGH���RNWREHU�������

6\IWHW�PHG�61)�V�HQJDJHPDQJ�L�%UDQVFKVW|GHW�YDU�
att bidra till att underlätta för livsmedelsbranschens ak-
törer att använda närings- och hälsopåståenden en-
OLJW�JlOODQGH�UHJOHU��I|URUGQLQJ��(*��QU�������������
och till att detta sker på ett sådant sätt som skapar 
förtroende från konsumenterna för livsmedel och 
OLYVPHGHOVEUDQVFKHQ��61)�EHG|PHU�DWW�GHW�¿QQV�
ett fortsatt behov av rådgivning i detta syfte, och 
avser därför tillsvidare fortsätta arbetet inom detta 
RPUnGH��PHG�VDPPD�LQULNWQLQJ�VRP�WLGLJDUH��61)�
har också tagit över ansvaret för hemsidan hälsopå-
ståenden.se. )|U�61)�V�PHGOHPVI|UHWDJ�LQJnU�YLVV�
rådgivning i medlemskapet. 
 
0HU�LQIRUPDWLRQ��KlOVRSnVWnHQGHQ�VH�

Handbok om närings- och hälso- 
påståenden 
Den första versionen av Branschstödets handbok 
färdigställdes under 2012. Med anledning av att 
Livsmedelsverket under sommaren 2013 publice-
rade en ny vägledning om närings- och hälsopå-
ståenden uppstod ett behov av att revidera handbo-
ken. En ny version av handboken publicerades 22 
augusti 2014 på hälsopåståenden.se. I handboken 
¿QQV�VDPODG�LQIRUPDWLRQ�IUnQ�EO�D�I|URUGQLQJHQ�RP�
närings-och hälsopåståenden, relevanta delar av 
Livsmedelsverkets vägledning till denna förordning 
samt Branschstödets kommentarer och förtydligande 
exempel. 

Seminarium 

"Hälsomärkning av livsmedel – vad mär-
ker konsumenten?” 
Vid seminariet belystes vad vi vet om hur konsu-
menten förhåller sig till och påverkas av hälsobud-
skap i märkning och marknadsföring av livsmedel. 
Ett av föredragen har publicerats som en artikel i 
1RUGLVN�1XWULWLRQ���+lOVRPlUNQLQJ�L�(XURSD���Q\FN-
ehålsmärkningen i jämförelse med andra märkning-
DU���QU��������

6HPLQDULHW�DQRUGQDGHV�VRP�HQ�GHO�DY�YHUNVDPKHWHQ�
inom Branschstödet för närings- och hälsopåstå-
HQGHQ��6HPLQDULHW�K|OOV�L�/XQG�GHQ����DSULO��$QWDO�
GHOWDJDUH������

Utbildningsdagar 

Marknadsföring av hälsosamma livsmedel 
- men hur?
Branschstödet har under året anordnat två utbild-
QLQJVGDJDU�L��0DUNQDGVI|ULQJ�DY�KlOVRVDPPD�OLYV-
PHGHO�±�PHQ�KXU"���.XUVHQ�XWJLFN�IUnQ�%UDQVFKVW|-
dets handbok som också användes som kursmaterial. 
.XUVHQ�K|OOV�L�6WRFNKROP�L�PDM�RFK�L�0DOP|�L�DX-
gusti. Totalt deltog 34 personer på utbildningarna.

8QGHU�nUHW�K|OO�61)�WLOOVDPPDQV�PHG�UHSUHVHQWDQW�
från Livsmedelsföretagen, också en utbildningsdag 
för ett enskilt medlemsföretag. 
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Rådgivning
)|UHWDJ�VRP�lU�PHGOHPPDU�L�61)�HUKnOOHU�UnGJLY-
QLQJ��VRP�HQ�PHGOHPVI|UPnQ��5nGJLYQLQJHQ�NDQ�
till exempel avse det vetenskapliga kunskapsläget 
inom mat- och hälsområdet, exempelvis i samband 
med utformning av nutritionspolicy, produktutveck-
ling av hälsofrämjande livsmedel eller användning 
av närings- och hälsopåståenden. Dialog med våra 
medlemmar i konkreta rådgivningsärenden är vik-
tigt för att uppnå föreningens ändamål att främja 
den praktiska tillämpningen av nutritionsforsk-
ningen. 

)RUVNQLQJVVWUDWHJL��RFK�¿QDQVLHULQJ�
,�6YHULJH�VDNQDV�HWW�IRUVNQLQJVUnG�PHG�W\GOLJW�RFK�
uttalat ansvar för området nutrition, samtidigt som 
GHW�LQWH�¿QQV�QnJUD�VSHFL¿ND�IRUVNQLQJVVWLIWHOVHU��
IRQGHU�I|U�GHWWD�RPUnGH��)OHUD�XWUHGQLQJDU�KDU�
gjorts genom åren, där behov av ökade resurser 
och samordning lyfts fram, men utan att några vä-
sentliga förändringar kommit till stånd. Den pro-
blematiska situationen är en ständigt aktuell fråga 
I|U�GLVNXVVLRQ�LQRP�61)�V�RUJDQ��LQWH�PLQVW�LQRP�
IRUVNQLQJVQlPQGHQ��6DPYHUNDQ�PHOODQ�ROLND�DNW|-
rer engagerade i frågan är viktigt för möjligheten att 
åstadkomma påtagliga resultat, vilket bland annat 
VNHU�LQRP��6YHQVND�SODWWIRUPHQ�)RRG�IRU�/LIH���VH�
nedan).

Att på lämpligt vis bidra till att nutritionsforskning-
ens framtida villkor förbättras är en högst relevant 
XSSJLIW�I|U�61)��)|UHWDJ�VRP�lU�PHG�RFK�VW|GMHU�
61)�ELGUDU�JHQRP�VLWW�PHGOHPVNDS�WLOO�GHWWD�IRUVN-
ningsfrämjande arbete.

 Med starka nationella vetenskapliga experter ökar 
tillgängligheten för företagen att samverka och 
föra sakliga diskussioner i de komplexa frågor som 
ofta uppstår när det gäller mat och hälsa. Det är en 
viktig del i arbetet med att utveckla hälsosamma 
livsmedel och ger förutsättning för ett högt konsu-
mentförtroende för livsmedel och livsmedelsbrans-
chen, och god kunskap bland konsumenterna om 
samband mellan mat och hälsa. 

Svenska plattformen Food for Life 
3n�HXURSHLVN�QLYn�VDPRUGQDU�SODWWIRUPHQ�´)RRG�IRU�
Life” forskningsbehov inom livsmedelsområdet och 
ger ut en strategisk forskningsagenda som har bety-
GHOVH�I|U�QDWLRQHOO�RFK�HXURSHLVN�IRUVNQLQJ��1DWLR-
nella plattformar samordnar verksamheten i enskilda 
OlQGHU��61)�GHOWDU�L�QlWYHUNHW�´6YHQVND�SODWWIRUPHQ�
)RRG�IRU�/LIH´��9LNWLJD�PnO�I|U�61)�V�GHOWDJDQGH�L�
arbetet med plattformen är att öka tilldelningen av 
medel till mer tillämpad och grundläggande forsk-
QLQJ�Gn�6YHULJH�EHK|YHU�HQ�NUDIWIXOO�RFK�VDPODG�
forskningssatsning på livsmedels- och nutritions-
området. Övriga parter i plattformen är Chalmers 
7HNQLVND�+|JVNROD��)RRG�6FLHQFH�6ZHGHQ��/LYV-
medelsföretagen, Livsmedelsverket, Lunds Tekniska 
+|JVNROD��6,.�±�,QVWLWXWHW�I|U�/LYVPHGHO�RFK�%LR-
WHNQLN��6/8��6WLIWHOVHQ�/DQWEUXNVIRUVNQLQJ��6YHQVN�
'DJOLJYDUXKDQGHO��6YHQVND�QDWLRQDONRPPLWWpQ�I|U�
QXWULWLRQ�RFK�OLYVPHGHO���.XQJOLJD�9HWHQVNDSVDND-
GHPLHQ�RFK�/5)��/DQWEUXNDUQDV�ULNVI|UHQLQJ�

Aktuella områden nu är bl a arbetet med att förstär-
ka livsmedelsforskningen inom ramen för Horizon 
2020 och inspel inför den kommande forskningspro-
positionen 2016. 

Under 2014 ansökte livsmedelskedjans aktörer hos 
Vinnova om att få driva det strategiskt innovations-
SURJUDPPHW�)RRG�IRU�+HDOWK��'HWWD�OHGHU�I|UKRSS-
ningsvis till att programmet kan starta igång under 
2015.

Forskningsanslag
(Q�YLNWLJ�GHO�DY�61)�V�IRUVNQLQJVIUlPMDQGH�DUEHWH�
är de forskningsanslag som varje år delas ut till dok-
torander. Under 2014 delades 6 st anslag ut á 50 000 
kr. Anslagsfördelningen redovisas i Appendix, sid 
11. Tilldelade medel kan användas för utrustning, 
löner till teknisk personal, som ersättning till perso-
ner som ingår i försök samt för driftskostnader eller 
resor. 
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Nordic Nutrition Conference 2016
'HQ�������MXQL������DUUDQJHUDU�61)�GHQ�QRUGLVND�
QXWULWLRQVNRQIHUHQVHQ��11&�������L�VDPYHUNDQ�PHG�
6ZHVSHQ��WKH�6ZHGLVK�6RFLHW\�IRU�&OLQLFDO�1XWUL-
WLRQ�DQG�0HWDEROLVP���1RUGLVN�'LHWLVWI|UHQLQJ�RFK�
.XQJOLJD�YHWHQVNDSVDNDGHPLHQV�QDWLRQDONRPPLWWp�
I|U�QXWULWLRQ�RFK�OLYVPHGHOVYHWHQVNDS��.RQIHUHQVHQ�
NRPPHU�DWW�KnOODV�Sn�6YHQVND�0lVVDQ�L�*|WHERUJ�

Under året har planeringen inför konferensen påbör-
MDWV��(Q�YHWHQVNDSOLJ�NRPPLWWp�KDU�XWVHWWV�RFK�61)�
arrangerade ett första möte för kommittén i Lund, 
GHQ����RNWREHU��.RPPLWWpQ�EHVWnU�DY�HQ�UHSUHVHQ-
tant (forskare) från respektive nordiskt land, plus 
UHSUHVHQWDQWHU�IUnQ�61)�RFK�|YULJD�RUJDQLVDWLRQHU�
som ansvarar för arrangemanget. En hemsida för 
NRQIHUHQVHQ�KDU�|SSQDWV��ZZZ�QQF�����VH��

61)�KDU�WHFNQDW�DYWDO�PHG�NRQJUHVVDUUDQJ|UHQ�
0&,�6FDQGLQDYLD�$%��

European Nutrition Foundation
I syfte att utbyta kunskap och erfarenheter bildades 
�����(XURSHDQ�1XWULWLRQ�)RXQGDWLRQ��(1)���%ULWLVK�
1XWULWLRQ�)RXQGDWLRQ�VDPRUGQDU�QlWYHUNHW��0nOVlWW-
ning är att hålla ett årligt möte. Ett tiotal organisatio-
QHU�lU�NQXWQD�WLOO�QlWYHUNHW��GlU�61)�LQJnU��

(1)�XWJ|U�HQ�P\FNHW�EUD�P|MOLJKHW�DWW�XSSUlWWKnOOD�
och öka nätverket av internationella kontakter, och 
kan vara potentiellt viktigt för den framtida utveck-
lingen i frågor som är av gemensamt intresse för 
Europas ”nutrition foundations”. 

Under året hölls ett möte i London den 20-21 maj, 
PHG�%1)�%ULWLVK�1XWULWLRQ�)RXQGDWLRQ�VRP�YlUG��
7HPDW�I|U�IRUVNDUP|WHW�YDU��YLWDPLQ�'���(WW�UHIHUDW�
IUnQ�P|WHW�PHG�WLWHOQ��9LWDPLQ�'��$Q�RYHUYLHZ�RI�
YLWDPLQ�'�VWDWXV�DQG�LQWDNH�LQ�(XURSH��¿QQV�SXEOL-
FHUDW�L�1XWULWLRQ�%XOOHWLQ��VRP�JHV�XW�DY�%1)��
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Personal SNF:s kansli
3HUVRQDOHQ�KDU�EHVWnWW�DY�
Ingvar Bosaeus, professor, vetenskaplig företrädare 
Susanne Bryngelsson��¿O�GU��YG�RFK�FKHIUHGDNW|U�1RUGLVN�
1XWULWLRQ�(föräldraledig jan-dec)
Nina Jansson, med dr, tf vd (1 jan 2104 - 7 jan 2015) 
Anneli Gozzi Hovstadius, ekonomi och administration 
Ulrika Gunnerud, tekn dr, vetenskaplig handläggare och 
WI��FKHIUHGDNW|U�1RUGLVN�1XWULWLRQ�

Styrelsen
6W\UHOVHQ�KDU�KDIW�I|OMDQGH�OHGDP|WHU��I|UXWRP�WI�YG�RFK�
YHWHQVNDSOLJ�I|UHWUlGDUH�

2UGI|UDQGH�$QQLND�cKQEHUJ�
+pOqQH�$UUHQIHOGW��VDPRUGQDUH��6YHQVN�'DJOLJYDUXKDQ-
GHO��6WRFNKROP�(t o m april)

Tommy Cederholm, professor, Inst för folkhälso- och 
vårdvetenskap, Uppsala universitet (t o m april)

0DWV�/DUVVRQ��)R8�GLU��/DQWPlQQHQ��6WRFNKROP
3HWHU�/LQJVWU|P��SURIHVVRU��,QVW�I|U�RGRQWRORJL��6DKOJUHQ-
VND�$NDGHPLQ�*|WHERUJV�XQLYHUVLWHW�(t o m april)

$QQ�6R¿H�6DQGEHUJ��SURIHVVRU��,QVW�I�NHPL�RFK�ELRWHNQLN��
� &KDOPHUV�7HNQLVND�+|JVNROD��*|WHERUJ�(t o m april)
0DULH�6|GHUTYLVW��YG��/LYVPHGHOVI|UHWDJHQ��6WRFNKROP�
(t o m april)

9LG�KXYXGPDQQDP|WHW�GHQ����DSULO�YDOGHV�I|OMDQGH
OHGDP|WHU�LQ�L�VW\UHOVHQ�
Marie Alminger, professor, Chalmers tekniska högskola
Inger Björck, professor, Lunds universitet
cNH�1LOVVRQ��SURIHVVRU��8QLYHUVLWHWVVMXNKXVHW�L�/XQG
$QJHOD�(YHUElFN��0DUNHWLQJ�0DQDJHU��1RUGLF�6XJDU��
.|SHQKDPQ

(OLVDEHW�5\WWHU��)RUVNQLQJV��RFK�QXWULWLRQVDQVYDULJ��/LYV-
PHGHOVI|UHWDJHQ��6WRFNKROP

3lU�%\JGHVRQ��YG��/LYVPHGHOVKDQGODUQD��UHSU�6YHQVN�
'DJOLJYDUXKDQGHO��6WRFNKROP

6W\UHOVHQ�VDPPDQWUlGGH�GHQ����PDUV�����DSULO�
1-2 oktober och 1 december. 

Valberedning
7KRPDV�6YDWRQ��6YHQVN�'DJOLJYDUXKDQGHO��RUGI|UDQGH����
6WRFNKROP��(t o m april)
&KULVWLQD�.DUOVVRQ��,&$��6WRFNKROP��(sammankallande, 
fr o m maj)
+HOHQD�/LQGPDUN�0nQVVRQ��/5)�0M|ON��/XQG
/DWLID�/LQGEHUJ��8QLOHYHU��6WRFNKROP���(fr o m maj)

Forskningsnämnden
)RUVNQLQJVQlPQGHQ�KDU�KDIW�I|OMDQGH�OHGDP|WHU��I|U-
utom tf vd och vetenskaplig företrädare ersonalen har 
EHVWnWW�DY�
'RZHQ�%LUNKHG��SURIHVVRU��2GRQWRORJLVND�LQVW��
� 6DKOJUHQVND�$NDGHPLQ��*|WHERUJV�XQLYHUVLWHW�(t o m 
april)
5REHUW�%UXPPHU��SURIHVVRU��(QKHW�I�NOLQ�PHGLFLQ��gUH-

bro universitet (ordförande)
*|UDQ�+DOOPDQV��SURIHVVRU��(QKHWHQ�I�QlULQJVIRUVNQLQJ���
 Umeå universitet (t o m oktober)
/HQD�+XOWKpQ��SURIHVVRU��$YG�I�NOLQLVN�QlULQJVOlUD��
� 6DKOJUHQVND�XQLYHUVLWHWVVMXNKXVHW��*|WHERUJ
Christel Larsson, professor, Institutionen f kost- och 
LGURWWVYHWHQVNDS��*|WHERUJV�XQLYHUVLWHW

cVH�/XQGK��SURIHVVRU��,QVW�I�OLYVPHGHOVYHWHQVNDS��6/8
3HWHU�/LQJVWU|P��SURIHVVRU��,QVW�I|U�RGRQWRORJL��*|WH-

borgs universitet (fr o m oktober)
Claude Marcus, professor, Inst f kliniska vetenskaper, 
 Enhet f pediatrik, Huddinge sjukhus
0DUJDUHWD�1\PDQ��SURIHVVRU��,QGXVWULHOO�QlULQJVOlUD�

och livsmedelskemi, Lunds universitet 
0DUMX�2UKR�0HODQGHU��SURIHVVRU���/XQGV�XQLYHUVLWHW
-RVHSK�5DIWHU��SURIHVVRU��,QVW�I�ELRYHWHQVNDSHU�RFK�Ql-
ULQJVOlUD��.DUROLQVND�,QVWLWXWHW��6WRFNKROP

&KULVWLQD�:HVW��GRFHQW��.OLQLVN�YHWHQVNDS��8PHn�
 universitet
Elisabet Wirfält, professor, Lunds universitet (t o m 

april)

)RUVNQLQJVQlPQGHQ�VDPPDQWUlGGH�GHQ����PDUV�RFK�
21 oktober. 

)|UVODJ�WLOO�I|UGHOQLQJ�DY�IRUVN�QLQJV�DQVODJ�KDU�GHOHJHUDWV�
WLOO�́ OLOOD�IRUVNQLQJV�QlPQGHQ´��VRP�EHVWnWW�DY�RUGI��5REHUW�
Brummer och tre övriga leda möter, markerade med* . 

6HNUH�WHUDUH�KDU�YDULW�8OULND�*XQQHUXG�RFK�1LQD�-DQVVRQ�

Appendix
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Nutritionsrådet 
1XWULWLRQVUnGHW�KDU�KDIW�I|OMDQGH�OHGDP|WHU��I|UXWRP�YG�RFK�
YHWHQVNDSOLJ�I|UHWUlGDUH��

.DULQ�$UNEnJH��1XWULWLRQ�0DQDJHU��$UOD��6WRFNKROP
+HOHQD�%M|UFN��GLHWLVW��$[IRRG��6WRFNKROP
&KULVWLQD�)OlQVJnUG��1XWULWLRQ�0DQDJHU��1RUGLVN�
� .HOORJJ�V��.|SHQKDPQ��'DQPDUN�(ordförande fr o m 
oktober)
Anders Högberg, Manager Corporate Communications, 
� 2UNOD�)RRGV��2VOR��1RUJH�(ordförande t o m mars)
0DUWLQ�-RKDQVVRQ��5HVHDUFK�6FLHQWLVW��$DUKXVNDUOVKDPQ�
6ZHGHQ�$%��.DUOVKDPQ��(fr o m april)

0RQD�/DXHUPDQQ�2UKHGHQ��VDPRUGQDUH�SURGXNWVlNHUKHW�
RFK�ODJVWLIWQLQJ��6YHQVN�'DJOLJYDUXKDQGHO��6WRFNKROP

(OLVDEHWK�5\WWHU��IRUVNQLQJV���RFK�QXWULWLRQVDQVYDULJ��
� /LYVPHGHOVI|UHWDJHQ��6WRFNKROP�(t o m april)
&DULQD�7ROOPDU��35�DQVYDULJ��2DWO\��/DQGVNURQD

6DPW�OHGDP|WHUQD�L�IRUVNQLQJVQlPQGHQ�

1XWULWLRQVUnGHW�VDPPDQWUlGGH�GHQ����PDUV�RFK�
GHQ����RNWREHU��6HNUH�WHUDUH�KDU�YDULW�8OULND�*XQQHUXG�RFK�
1LQD�-DQVVRQ�

Medlemsföretag och huvudmän 

8QGHU�nU������KDGH�61)�32 medlemsföretag. Medlem-
marna förtecknas nedan jämte huvudmännen

AarhusKarlshamn Sweden AB��0DUWLQ�-RKDQVVRQ��5H-
VHDUFK�6FLHQWLVW
Arla Foods amba,�$QQH�/RXLVH�0¡UNEDN��*OREDO�1XWUL-
WLRQ�	�&OLQLFDOV�
Aventure AB��5LFNDUG�gVWH��YG
Axfood  Sverige AB, 6XVDQQD�:DGHJnUG��FKHI�PLOM|��KlOVD��
kvalitet (vik. för Petra Lundh)
Barilla Sverige AB,�(ZD�*|WKH��XWYHFNOLQJVFKHI
Bergendahls Food, Annica Hansson Borg, miljö- och 
kvalitetschef
Coop Marknad AB��/RXLVH�.|QLJ��KnOOEDUKHWVFKHI
Coca-Cola Sverige AB��9HURQLFD�(N��+HDOWK�	�1XWULWLRQ�
Manager
Danone Sweden AB, )ULGD�.HDQH��+HDOWK�0DUNHWLQJ�
Manager
Di Luca & Di Luca, Christian Di Luca, vd
Fazer Bageri & konfektyr,�3HU�6DQGEHUJ��YG
Findus Sverige AB, Åsa Josell, Developing Manager 
ICA Sverige AB��.HUVWLQ�/LQGYDOO��FKHI�I|U�&RUSRUDWH�
5HVSRQVLELOLW\
Lantmännen, Christian Malmberg, Development Director
Livsmedelsföretagen,�(OLVDEHW�5\WWHU��IRUVNQLQJV��RFK�
nutritionsansvarig 
LRF Mjölk AB, Helena Lindmark Månsson, expert nutri-
tion
Mondelez International��%RHO�gVWOXQG��&RXQWU\�6$5$1�
Manager
Nestlé Infant Nutrition,�8OOD�+ROPERH�*RQGROI��6FLHQWL¿F�
$GYLVRU�,QIDQW�1XWULWLRQ
Nordic Sugar A/S��$QJHOD�(YHUElFN��6HQLRU�0DQDJHU�
Marketing
Nordisk Kellogg’s A/S,�&KULVWLQD�)OlQVJnUG��1XWULWLRQ�
Manager 
Nutricia Nordica AB,�$QQH�<WWHUIRUV��0HGLFDO�1XWULWLRQ�
Advisor
Oatly AB��$QJHOLNL�gVWH�7ULDQWDI\OORX��5	'�'LUHFWRU
Orkla Foods Sverige, Anders Högberg, Manager Corpo-
rate Communications
Pepsico,�3HWHU�0HOGDKO��6HQLRU�&RPPHUFLDO�0DQDJHU�
Pågen AB, Mikael Mattsson, utvecklingschef
Semper AB, Catharina Tennefors, chef för kvalitet, forsk-
ning och utveckling
Svensk Dagligvaruhandel, .DULQ�%U\QHOO��YG
Svenska McDonald´s AB, Patrik Holm Thisner, inköps- 
och kvalitetsdirektör
Svenskt Kött i Sverige AB��0DULD�)RUVKXIYXG��YG
Unilever Sverige AB,�0DULD�6WDUHERUQ��&RPPXQLFDWLRQV�
Director
ViktVäktarna AB,�.DULQ�1LOHVNRJ��NRVW�RFK�XWELOGQ�DQVY
Yoplait Sverige AB, Linda Öhman, Marketing Manager

2UGLQDULH�KXYXGPDQQDP|WH�K|OOV�L�/XQG�GHQ����DSULO������
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Forskningsanslag 

7LOOJlQJOLJD�PHGHO�I|U�GHWWD�lQGDPnO�����������KDU för-
GHODWV�Sn���IRUVNQLQJVDQVODJ��i����������WLOO�GRNWRUDQGHU�
HQOLJW�QHGDQ� 

• Petra Brembeck, Avd f klinisk näringslära, Inst f medi-
FLQ�*|WHERUJV�XQLYHUVLWHW��)|UlQGULQJ�L�EHQPHWDEROLVP�RFK�
kroppssammansättning under och efter amning.

• Yoghatama Cindya Zanzer, )RRG�IRU�KHDOWK�6FLHQFH�&HQWHU��
/XQGV�XQLYHUVLWHW��,QYHVWLJDWLRQ�RI�KHUEV�DQG�VSLFHV�RQ�
JOXFRVH�DQG�LQVXOLQ�UHVSRQVHV��DQWLLQÀDPPDWRU\�SURSHUWLHV��
antioxidative capacity and satiety in healthy subjects

• Ena Huseinovic, Inst f medicin, Avd f invärtesmedicin och 
NOLQLVN�QXWULWLRQ��*|WHERUJV�XQLYHUVLWHW��)UnQ�HI¿FDF\�WLOO�
HIIHFWLYHQHVV��UDQGRPLVHUDG�NRQWUROOHUDG�VWXGLH�DY�OLYV-
stilsintervention postpartum bland överviktiga och obesa 
NYLQQRU�LQRP�3ULPlUYnUGHQ�*|WHERUJ

• Frida Karlsson Videhult, .OLQLVN�YHWHQVNDS��SHGLDWULN��
8PHn�XQLYHUVLWHW��(IIHNWHU�Sn�PHWDEROD�RFK�LQÀDPPDWR-
riska biomarkörer efter tillförsel av probiotika under av-
YlQMQLQJ�IUnQ�DPQLQJ��HQ�XSSI|OMQLQJ�L�VNROnOGHUQ

• Lotta Moraeus, Inst för medicin. Enh för folkhälsoepide-
PLRORJL��*|WHERUJV�XQLYHUVLWHW��6DPEDQG�PHOODQ�YLNWVWDWXV

 som barn och matvanor och kroppsuppfattning i 18-årsål-
GHUQ���HQ�ORQJLWXGLQHOO�VWXGLH�Sn�XQJGRPDU�L�*|WHERUJ

 • Fredrik Rosqvist, Inst f folkhälso- och vårdvetenskap, 
.OLQ�QXWULWLRQ�RFK�PHWDEROLVP��8SSVDOD�XQLYHUVLWHW��)HWW-
V\UD�VSHFL¿ND�HIIHNWHU�Sn�JHQXWWU\FN�L�PXVNHO��HQ�NRQWURO-
OHUDG�YLNW|NQLQJVVWXGLH��/,32*$,1�,,�

Tidskrift 
Nordisk Nutrition

8OULND�*XQQHUXG�KDU�YDULW�WI�FKHIUHGDNW|U��XQGHU������RFK�
6XVDQQH�%U\QJHOVVRQ�DQVYDULJ�XWJLYDUH��5HGDNWLRQHOOD�PHG-
DUEHWDUH�KDU�YDULW�DY�61)�V�NDQVOL��RFK�/HQQDUW�:LNVWU|P��
&XOWLPHGLD�,QIRUPDWLRQ�$%��61)�V�QXWULWLRQVUnG��IRUVNQLQJV-
nämnd och styrelse har bistått med synpunkter och förslag 
på innehåll. Lime AB har ansvarat för layout, produktion och 
annonsförsäljning. 

Artiklar i Nordisk Nutrition 2014

1XPPHU������7HPD��.ROK\GUDWHU��¿EUHU�RFK�IXOONRUQ���$VS�
symposium 
• .ROK\GUDWHU�RFK�WDQGKlOVD���LQWH�EDUD�VRFNHU�VSHODU�UROO��

Dowen Birkhed
• Metabola effekter av kolhydrater - så mycket mer än 

glykemiskt index, Anne Nilsson, Elin Östman, Juscelino 
Tovar, Linda Ekström, Elin Johansson Boll, Inger Björck 
��'H¿QLWLRQ�RFK�DQDO\V�DY�NRVW¿EUHU���GlURP�WYLVWDGH�GH�

lärde länge, Per Åman
��.RVW¿EUHUV�I\VLRORJLVND�HIIHNWHU���PHU�lQ�EDUD�EXON���
   Margareta Nyman
��+lOVRHIIHNWHU�DY�¿EUHU�RFK�IXOONRUQ���ROLND�VWXGLHU�ROLND�

svar, Göran Hallmans
��)LEHU�RFK�IXOONRUQ�L�GHW�QRUGLVND�Q\FNHOKnOHW, Anita Laser 

Reuterswärd
��(PLO\�6RQHVWHGW�¿FN�61)�V�SULV�WLOO�\QJUH�QXWULWLRQVIRUV-

kare, Kajsa Asp Jonson
��8QGHUODJHW�WLOO�6%8�VWXGLHQ��0DW�YLG�IHWPD���Jonas Lind-

blom
��)|OMVDPKHW�RFK�HQHUJLLQWDJ�DYJ|UDQGH�I|U�UHVXOWDW��Ingrid 

Larsson
• Medelhavskost har effekt på hälsa - men stödet för enskil-

da livsmedel svagt, Staffan Lindeberg
���2WLOOUlFNOLJW�XQGHUODJ�I|U�UnG�WLOO�EDUQ��Carl-Erik Flod-

mark
���*DVWULF�E\SDVVNLUXUJL�VRP�EHKDQGOLQJ�DY�VMXNOLJ�IHWPD��
)|UlQGULQJDU�DY�PDWP|QVWHU�RFK�lWEHWHHQGH�VDPW�PnOWLGV-
relaterade symtom, Anna Laurenius
���%DJJUXQG�IRU�GH�Q\H�1RUGLVNH�SURWHLQDQEHIDOLQJHU�IRU�

voksne og ældre, Agnes N Pedersen  
• Äldres kost - vilken roll spelar mjölken?, Kajsa Asp Jon-

son
• Hem- och konsumentkunskap som demokratifråga, Nick-

las Neuman
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Nummer 3. Tema: Nutrition efter förlossning 
���/(9$�VWXGLHQ��.RVWEHKDQGOLQJ�PLQVNDU�YLNWHQ�KRV�|YHU-

viktiga och feta ammande kvinnor, Hilde Brekke, Fredrik 
Bertz, Anna Winkvist

• Järn till nyfödda en balansakt, Staffan Berglund 
• Probiotika vid behandling och förebyggande av sjukdom 

hos barn - var står vi idag?, Christina West
��5HVXOWDW�IUnQ�7800(�VWXGLHQ�L�8PHn��7LOOVDWV�DY�PM|ON-

fettdroppsmembran i modersmjölksersättning kan stimu-
lera kognitiv utveckling, Niklas Timby 

• Barn, smakpreferenser och matvanor, Karin Wendin, 
Hanna Sepp, Karin Höijer, Elisabet Rothenberg
��$PQLQJVUDSSRUW�IUnQ�1RUJH��Vitenskapskomiteen for mat-

trygghet
��*RG�WLOOYl[W�RFK�KlOVD�JUXQGOlJJV�XQGHU�I|UVWD�OHYQDGVnUHW��

Gerd Almquist-Tangen 
• Ljusare framtid med korn och bruna bönor, Elin Johansson 

Boll, Anne Nilsson 
��.DQ�WLGLJ�QXWULWLRQ�SnYHUND�ULVNHQ�I|U�DOOHUJLXWYHFNOLQJ�KRV�

barn?, Malin Barman, Karin Jonsson

Nummer 4. Tema: 1XWULWLRQ�L�I|UVNROH��RFK�VNROnOGHUQ�
��*UDWLV�IUXNW�WLO�VNROHEDUQ�PLQVNHU�RYHUYHNW�KRV�1RUVNH�

skolebarn, Nina Cecilie Øverby, Elling Bere 
��6NROOXQFKHQ�Vn�LQ�L�1RUGHQ�YLNWLJ���UDSSRUW�IUnQ�HWW�SnJn-

ende projekt, Maria Waling, Agneta Hörnell
��)|UlOGUDUWHNQLNHU�PRW�IHWPD�KRV�I|UVNROHEDUQ��Paulina 

Nowicka
• Måltiden - en viktig del av en bra skola, Anna-Karin Que-

tel
��.RPSHWHQVFHQWUXP�I|U�RIIHQWOLJD�PnOWLGHU� Eva Sundberg
• Pussel som modell för en bra måltid, Eva Sundberg
��.RVWYDQRU��ÀXRU�RFK�PXQK\JLHQ�DYJ|U�EDUQV�WDQGKlOVD��

Peter Lingström
• Barns intresse för mat och hälsa, Kerstin Bergström, Lena 

Jonsson, Helena Shanahan
• Hälsosam vikt hos barn - perspektiv på motverkande av 

socioekonomiskt betingade skillnader, Maria B Magnus-
son 

• Medelhavskost hälsosam även för barn, Gianluca Tognon
• Hälsomärkningar i Europa - nyckelhålsmärkningen i jäm-

förelse med andra märkningar, Anita Laser Reuterswärd

Tidskrift

Food & Nutrition Research 
Tidskriftens årgång 58. Utgivning har skett i samarbete med 
förlaget Co Action Publishing.

Redaktörer
0LNDHO�)RJHOKROP��)LQODQG���FKHIUHGDNW|U�RFK�
ansvarig utgivare (t o m oktober 2014)
$VLP�'XWWDUR\��1RUJH��(redaktör t o m oktober 2014, fr o m 
november chefredaktör)
$QQD�2ODIVGRWWLU��,VODQG��
$QMD�2OVHQ��'DQPDUN�
6HSSR�6DOPLQHQ��)LQODQG�
Inge Tetens (Danmark) (t o m juli 2014)
Anja Biltoft-Jensen (Danmark) ( fr o m augusti 2014)
$JQHWD�<QJYH��6YHULJH�

"Editorial Board" 

EGLWRULDO�%RDUG�KDU�XQGHU������EHVWnWW�DY��

Arne V. Astrup (Denmark)
5REHUW�-DQ�%UXPPHU��6ZHGHQ�
3KLOLS�&DOGHU��8.�
7RPP\�&HGHUKROP��6ZHGHQ�
/DUV�2YH�'UDJVWHG��'HQPDUN�
2OOH�+HUQHOO��6ZHGHQ�
Peter Jones (Canada)
/HLOD�.DUKXQHQ��)LQODQG�
%R�/|QQHUGDO��86$�
-RKQ�$��0LOQHU��86$�
0DUMD�0XWDQHQ��)LQODQG�
-RVHSK�5DIWHU��6ZHGHQ�
*DEULHOH�5LFFDUGL��,WDO\�
,DQ�5RZODQ��8.�
7RVKLR�6KLPL]X��-DSDQ�
Linda Tapsell (Australia)
$OLFMD�:RON��6ZHGHQ�
3HU�cPDQ��6ZHGHQ�

Artiklar i Food & Nutrition Research 2014

5HYLHZ�$UWLFOHV
��&DOFLXP�DQG�YLWDPLQ�'�VXSSOHPHQWDWLRQ��VWDWH�RI�WKH�DUW�

for daily practice, Robert Y. van der Velde, Jacobus R. B. 
J. Brouwers, Piet P. Geusens, Willem F. Lems, Joop P. W. 
van den Bergh 

Original articles
��5HODWLYH�YDOLGLW\�DQG�UHSURGXFLELOLW\�RI�D�IRRG�IUHTXHQF\�
TXHVWLRQQDLUH�WR�DVVHVV�GLHWDU\�¿EHU�LQWDNH�LQ�'DQLVK�
adults, Stine Vuholm, Janne K. Lorenzen, Mette Kristen-
sen 
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���%UHDG�FRQVXPSWLRQ�SDWWHUQV�LQ�D�6ZHGLVK�QDWLRQDO�GLHWDU\�
VXUYH\�IRFXVLQJ�SDUWLFXODUO\�RQ�ZKROH�JUDLQ�DQG�U\H�bread, 
Pernilla Sandvik, Iwona Kihlberg, 

Anna Karin Lindroos, Ingela Marklinder, Margaretha Ny-
dahl 

• Wheat aleurone polyphenols increase plasma eicosa-
pentaenoic acid in rats, Fayçal Ounnas, Florence Privé, 
Patricia Salen, Florence Hazane-Puch, François Laporte, 
Eric Fontaine, Daniele Del Rio, Luca Calani, Camilla 
Melegari, Marta Angela Bianchi, Christine Demeilliers, 
Michel de Lorgeril 
��)UHH�VFKRRO�IUXLW��FDQ�DQ�H[WUD�SLHFH�RI�IUXLW�HYHU\�VFKRRO�
GD\�FRQWULEXWH�WR�WKH�SUHYHQWLRQ�RI�IXWXUH�ZHLJKW�JDLQ"�$�
cluster randomized trial, Elling Bere, Knut-Inge Klepp, 
Nina Øverby 
��6RFLRHFRQRPLF�GLIIHUHQFHV�LQ�VHOHFWHG�GLHWDU\�KDELWV�
DPRQJ�1RUZHJLDQ���±���\HDU�ROGV��D�FURVV�VHFWLRQDO�
study, Madelene Skårdal, Inger Mari Western, Anne M. S. 
Ask, Nina C. Øverby 

• Dietary patterns and changes in body composition in 
FKLOGUHQ�EHWZHHQ���DQG����\HDUV��Andrew D.A.C. Smith, 
Pauline M. Emmett, P.K. Newby, Kate Northstone 
��6HDIRRG�FRQVXPSWLRQ�DPRQJ�SUHJQDQW�DQG�QRQ�SUHJQDQW�
ZRPHQ�RI�FKLOGEHDULQJ�DJH�LQ�WKH�8QLWHG�6WDWHV��1+$-
1(6������������Hilda Razzaghi, Sarah C. Tinker 
��*UHHQKRXVH�JDV�HPLVVLRQV�RI�UHDOLVWLF�GLHWDU\�FKRLFHV�LQ�
'HQPDUN��WKH�FDUERQ�IRRWSULQW�DQG�QXWULWLRQDO�YDOXH�RI�
dairy products, Louise Bruun Werner, Anna Flysjö, Tine 
Tholstrup
��&RQVXPSWLRQ�RI�JUDSHIUXLW�LV�DVVRFLDWHG�ZLWK�KLJKHU�QX-
WULHQW�LQWDNHV�DQG�GLHW�TXDOLW\�DPRQJ�DGXOWV��DQG�PRUH�ID-
YRUDEOH�DQWKURSRPHWULFV�LQ�ZRPHQ��1+$1(6������������
Mary M. Murphy, Leila M. Barraj, Gail C. Rampersaud
��$�FRPSDUDWLYH�VWXG\�RI�FDOFLXP�DEVRUSWLRQ�IROORZLQJ�D�
VLQJOH�VHUYLQJ�DGPLQLVWUDWLRQ�RI�FDOFLXP�FDUERQDWH�SRZGHU�
versus calcium citrate tablets in healthy premenopausal 
ZRPHQ��Haiyuan Wang, Peter Bua, Jillian Capodice 
��,Q�YLWUR�FDWDEROLVP�RI�TXHUFHWLQ�E\�KXPDQ�IHFDO�EDFWHULD�

and the antioxidant capacity of its catabolites, Xichun 
Peng, Zhichao Zhang, Ning Zhang, Liu Liu, Shaoting Li, 
Hua Wei 

• Hormonal response to L-arginine supplementation in phy-
sically active individuals, Davi Vieira Teixeira da Silva, 
Carlos Adam Conte-Junior, Vânia Margaret Flosi Pascho-
alin, Thiago de Silveira Alvares

• Effects of cooking methods on the iron and zinc contents 
LQ�FRZSHD��9LJQD�XQJXLFXODWD��WR�FRPEDW�QXWULWLRQDO�GH-
¿FLHQFLHV�LQ�%UD]LO��Elenilda J. Pereira, Lucia M. J. Car-
valho, Gisela M. Dellamora-Ortiz, Flávio S. N. Cardoso, 
José L.V. Carvalho, Daniela S. Viana, Sidinea C. Freitas, 
Maurisrael M. Rocha 
��7KH�+($/7+*5$,1�GH¿QLWLRQ�RI�µZKROH�JUDLQ¶��Jan 

��)RRG�FKRLFHV��SHUFHSWLRQV�RI�KHDOWKLQHVV��DQG�HDWLQJ�PRWL-
YHV�RI�VHOI�LGHQWL¿HG�IROORZHUV�RI�D�ORZ�FDUERK\GUDWH�GLHW��
Piia Jallinoja, Mari Niva, Satu Helakorpi, Nina Kahma
��,QÀXHQFH�RI�D�KHDOWK\�1RUGLF�GLHW�RQ�VHUXP�IDWW\�DFLG�
FRPSRVLWLRQ�DQG�DVVRFLDWLRQV�ZLWK�EORRG�OLSRSURWHLQV���UH-
VXOWV�IURP�WKH�125',(7�VWXG\��Viola Adamsson, Tommy 
Cederholm, Bengt Vessby, Ulf Risérus 

• Ethnic disparities among food sources of energy and nu-
trients of public health concern and nutrients to limit in 
DGXOWV�LQ�WKH�8QLWHG�6WDWHV��1+$1(6������������Carol 
E. O'Neil, Theresa A. Nicklas, Debra R. Keast, Victor L. 
Fulgoni III 
��1XWULWLRQDO�VWDWXV�LQ�SDWLHQWV�ZLWK�FXWDQHRXV�OHLVKPDQLDVLV�

and a study of the effects of zinc supplementation to-
JHWKHU�ZLWK�DQWLPRQ\�WUHDWPHQW��Miguel Guzman-Rivero, 
Ernesto Rojas, Aleida Verduguez-Orellana, Henry Pardo, 
Mary Cruz Torrico, Lieselotte Cloetens, Björn Åkesson, 
Edgar Sejas 

• The effect of immunonutrition (glutamine, alanine) on 
fracture healing, Abdullah Küçükalp, Kemal Durak, Sarp 
Bayyurt, Gürsel Sönmez, Muhammed S. Bilgen 
��7HVW�UHWHVW�UHOLDELOLW\�DQG�YDOLGLW\�RI�D�ZHE�EDVHG�IRRG�
IUHTXHQF\�TXHVWLRQQDLUH�IRU�DGROHVFHQWV�DJHG�������WR�EH�
XVHG�LQ�WKH�1RUZHJLDQ�0RWKHU�DQG�&KLOG�&RKRUW�6WXG\�
(MoBa), Nina Cecilie Øverby, Elisabeth Johannesen, 
Grete Jensen, Anne-Kirsti Skjævesland, Margaretha Hau-
gen 

• Prebiotic and synbiotic effects on rats fed malted barley 
ZLWK�VHOHFWHG�EDFWHULD�VWUDLQV��Yadong Zhong, Margareta 
Nyman 
��6DOW�UHGXFWLRQ�LQ�YHJHWDEOH�VRXS�GRHV�QRW�DIIHFW�VDOWLQHVV�

intensity and liking in the elderly and children, Carla 
Gonçalves, Sérgio Monteiro, Patrícia Padrão, Ada Ro-
cha, Sandra Abreu, Olívia Pinho, Pedro Moreira 

• Postprandial effects on plasma lipids and satiety hormo-
nes from intake of liposomes made from fractionated oat 
RLO��WZR�UDQGRPL]HG�FURVVRYHU�VWXGLHV��Lena Ohlsson, 
Anna Rosenquist, Jens F. Rehfeld, Magnus Härröd 
��9LWDPLQ�$�VWDWXV�LQ�SUHJQDQW�ZRPHQ�LQ�,UDQ�LQ������DQG�
LWV�UHODWLRQVKLS�ZLWK�SURYLQFH�DQG�JHVWDWLRQDO�DJH��Behesh-
teh Olang, Zahra Abdollahi, Roshanak Neshati, Mohamed 
Atiya Ali, Mohsen Naghavi, Agneta Yngve 

• Dietary intake and main food sources of vitamin D as a 
function of age, sex, vitamin D status, body composition 
DQG�LQFRPH�LQ�DQ�HOGHUO\�*HUPDQ�FRKRUW��Alexandra Jung-
ert, Andre Spinneker, Anja Nagel, Monika Neuhäuser-
Berthold 

• Association of mid-pregnancy antioxidative vitamin and 
R[LGDWLYH�VWUHVV�OHYHOV�ZLWK�LQIDQW�JURZWK�GXULQJ�WKH�¿UVW�
3 years of life, Juhee Hong, Hye Ah Lee, Eun Ae Park, 
Young-Ju Kim, Hwayoung Lee, Bo-Hyun Park, Eun-Hee 
Ha, Kyoung Ae Kong, Namsoo Chang, Hyesook Park
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Konferensverksamhet - översikt
8QGHU������KDU�61)�DUUDQJHUDW�I|OMDQGH�VHPLQD-
ULXP��ZRUNVKRSV�RFK�XWELOGQLQJVGDJDU�

• �+lOVRPlUNQLQJ�DY�OLYVPHGHO�±�YDG�PlUNHU� 
� NRQVXPHQWHQ"���/XQG

• ��6RFNHU�DNWXHOOD�DVSHNWHU���6WRFNKROP

• 8WELOGQLQJVGDJDU���0DUNQDGVI|ULQJ�DY�KlOVR�
� VDPPD�OLYVPHGHO�±�PHQ�KXU"���6WRFNKROP�RFK��
 Lund 

Föredrag och föreläsningar

Ingvar Bosaeus KDU�JHQRPI|UW�I|OMDQGH�I|UHGUDJ�
���PDM��I|UHGUDJ�YLG�(XURSHDQ�1XWULWLRQ�)RXQGD-
WLRQV�P|WH�RP��9LWDPLQ�'��$�(XURSHDQ�SHUVSHFWLYH�

Nina Jansson KDU�JHQRPI|UW�I|OMDQGH�I|UHGUDJ�
��DSULO��)|UHOlVQLQJ�RP��+HDOWK�FODLPV�LQ�(XURSH���
LTH Lund.

���PDM��)|UHGUDJ�YLG�XWELOGQLQJVGDJ�RP��0DUNQDGV-
I|ULQJ�DY�KlOVRVDPPD�OLYVPHGHO�±�PHQ�KXU"��L�
6WRFNKROP

���DXJXVWL��)|UHGUDJ�YLG�XWELOGQLQJVGDJ�RP��0DUN-
QDGVI|ULQJ�DY�KlOVRVDPPD�OLYVPHGHO�±�PHQ�KXU"��L�
Malmö

���RNWREHU��3UHVHQWDWLRQ�DY�61)�YLG�HQ�ZRUNVKRS�
RP�)XQFWLRQDO�)RRG��$UUDQJ|U��6NnQH�,QYHVW�

  Willem van der Kamp, Kaisa Poutanen, Chris J. Seal, 
David P. Richardson 
��,QYHVWLJDWLRQ�RI�WKH�HIIHFWV�RI�D�KLJK�¿VK�GLHW�RQ�LQÀDP-

matory cytokines, blood pressure, and lipids in healthy 
older Australians, Jessica A. Grieger, Michelle D. Miller, 
Lynne Cobiac

1RUGLF�1XWULWLRQ�5HFRPPHQGDWLRQV���7KH�115��
project
• Effect of the amount and type of dietary fat on cardiome-

tabolic risk factors and risk of developing type-2 diabetes, 
FDUGLRYDVFXODU�GLVHDVH��DQG�FDQFHU��D�V\VWHPDWLF�UHYLHZ��
Ursula Schwab, Lotte Lauritzen, Tine Tholstrup, Thor-
hallur I. Haldorsson, Ulf Riserus, Matti Uusitupa, Wulf 
Becker 

 • Health effects of protein intake in healthy elderly popu-
ODWLRQV��D�V\VWHPDWLF�OLWHUDWXUH�UHYLHZ��Agnes N. Pedersen, 
Tommy Cederholm 

Short communications
��9DOLGDWLRQ�RI�IRXU�TXHVWLRQV�RQ�IRRG�KDELWV�IURP�WKH�
6ZHGLVK�ERDUG�RI�KHDOWK�DQG�VRFLDO�ZHOIDUH�E\���GD\�IRRG�
records in medical and nursing students, Ellinor Fredriks-
son, Hilde K. Brekke, Lars Ellegård 

Obituary
��,Q�PHPRULDP�RI�1LOV�*HRUJ�$VS��Margareta Nyman, Ing-
er Björck, Susanne Bryngelsson, Margaretha Jägerstad

Indexering
)15�lU�LQGH[HUDG�L�I|OMDQGH�GDWDEDVHU��&$%�$EVWUDFWV��(0-
%$6(��([FHUSWD�0HGLFD���)RRG�6FLHQFH�DQG�7HFKQRORJ\�
$EVWUDFWV��)67$��RFK�6:(0('�RFK�3XE0HG Central.
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RESULTATRÄKNING 
SNF Swedish Nutrition Foundation 2014-01-01 – 2014-12-31 

  NOT 2014 2013  

INTÄKTER 

Verksamhetsintäkter 2 4 003 177 3 574 956 
  

KOSTNADER 

Övriga externa kostnader 3, 4 -1 472 524 -1 441 100  
Personalkostnader 5 -2 545 556 -2 558 861  
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6 0 0 
  
   -4 018 080 -3 999 961 
   

VERKSAMHETENS RESULTAT  -14 903 -425 005 
   

Resultat från finansiella investeringar 
Resultat från övriga värdepapper  48 690 237 220  
Ränteintäkter och liknande poster 7 57 029 47 792  
Räntekostnader  -1 942 -237  

Resultat efter finansiella poster  88 874 -140 229  

Skattekostnad; årets  0 0 
Skattekostnad; föregående år  0 0 

 

Årets resultat  88 874 -140 229 
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BALANSRÄKNING 
SNF Swedish Nutrition Foundation 2014-01-01 – 2014-12-31 

  NOT 2014 2013  

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 6 0 0  

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar  162 552 343 880  
Skattefordran  19 393 19 658  
Övriga fordringar  0 8 569  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  52 432 53 712  
Summa kortfristiga fordringar  234 377 425 819  

Kortfristiga placeringar 

Övriga kortfristiga placeringar 8 530 924 445 823  

Kassa och bank  690 660 130 137  

Summa omsättningstillgångar  1 455 961 1 001 779  

SUMMA TILLGÅNGAR  1 455 961 1 001 779 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 9 

Balanserat kapital  397 693 537 922 
Årets resultat  88 874 -140 229  
Summa eget kapital  486 567  397 693  

Kortfristiga skulder                                                                                                      
Leverantörsskulder  108 229 148 647  

Övriga kortfristiga skulder  167 115 95 133 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  694 050 360 306 
   
Summa kortfristiga skulder  969 394 604 086 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 455 961 1 001 779 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR  

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER  

Redovisningsprinciper 
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed i 
Sverige. Föreningen tillämpar bokföringslagen. 
 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges  
nedan. 
 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
Avskrivningarna beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångens 
ekonomiska livslängd. Inga hänsyn har tagit till eventuella restvärden 
 
Tillämpade avskrivningstider:     Inventarier  5 år 
 
Avskrivningar på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde har skett med maximala belopp enligt 
skattelagstiftningen. 
 
Finansiella instrument samt värdepappersinnehav 
Samtliga placeringar värderas till anskaffningsvärde då de för första gången redovisas i 
balansräkningen. Anskaffningsvärdet motsvarar det verkliga värdet av den ersättning som lämnats 
inklusive kostnader som är hänförliga till förvärvet. Därefter redovisas placeringar till det lägsta 
anskaffningsvärdet och verkligt värde. 
 
Fordringar 
Fordringar upptas till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 

 

NOT 2 VERKSAMHETSINTÄKTER  

Verksamhetsintäkter fördelar sig enl följande:  2014 2013  

Medlemsbidrag  2 315 101          2 204 000  
Tidskrift /FNR  120 573 85 423  
Tidskrift /Nordisk Nutrition  192 692 225 592  
Konferenser/symposier  514 300 212 900  
Branschstöd / utbildn.dagar  824 379 745 427  
Diverse intäkter  36 132 101 614  
 
Summa intäkter  4 003 177 3 574 956 
  
 

NOT 3 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 

Övriga externa kostn fördelar sig enligt följande:  2014 2013  

Tidskrift Nordisk Nutrition  217 090 245 775  
Tidskrift/ FNR Redaktion  48 048 46 122  
Konferenser/symposier  37 826 127 587  
Forskningsanslag  300 000 350 000  
Stipendieutdelning  50 000 0 
EU-projekt  0 79 
Projekt övriga  31 561 0 
Projekt NNC  19 040 0 
Branschstöd / utbildn.dagar  138 842 39 584  
Lokalkostnader  211 166 207 448  
Övriga interna kostnader  22 904 44 794  
Sammanträde/resor  116 338 121 931  
Representation/annonsering  30 676 5 976  
Administration/kontor  31 932 41 873 
Telefon, datakom, porto  52 699 49 064  
Försäkringar  7 760 6 668  
Förvaltning/revision  36 037 35 273  
Bankkostnader  4 874 5 052 
Övriga externa tjänster o div. kostn.  115 731 113 874 
  
Summa kostnader   1 472 524 1 441 100 
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NOT 4 ARVODE FÖR REVISION 

   2014 2013  

Revisionsuppdrag  16 960 19 000  
Summa kostnader  16 960 19 000 
  

NOT 5 PERSONAL 

   2014 2013  

Medelantalet anställda har under året varit 3 (3) varav 3 ( 3) kvinnor. 
Löner och ersättningar samt sociala avgifter har utgått med 
Till styrelse och VD  810 711 749 081  
Till övriga anställda och andra uppdragstagare  969 567 1 088 626  
Sociala avgifter enl lag och avtal  765 278 721 154  
Summa kostnader  2 545 556 2 558 861 
   

 

NOT 6 INVENTARIER 

   2014 2013 

Ingående anskaffningsvärde  231 796 231 796 
Årets investeringar  0 0  
Årets utrangering  0 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  231 796 231 796  

Ingående avskrivningar  -231 796 -231 796  
Årets avskrivning  0 0 
Årets utrangering  0 0  
Utgående ackumulerade avskrivningar  -231 796 -231 796 

Bokfört värde  0 0  

NOT 7 RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE POSTER 

   2014 2013  

Utdelningar  56 548 38 935  
Ränteintäkter  481 8 857  
Summa   57 029 47 792 
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