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innovation inom detta område är större än någon-
sin. SNF:s pådrivande verksamhet är därför högst 
angelägen. Inte minst kan nutritionsfakta.se spela 
en viktig roll för att öka kunskaper och kompe-
tens inom nutritionsområdet hos många olika 
samhällsaktörer – och därmed bidra till att höja 
statusen för detta område i samhället. 

De senaste årens förändringsarbete inom SNF, 
från den tidigare rollen inom egenåtgärdspro-
grammet/branschstödet för närings- och hälso-
påståenden till lanseringen av nutritionsfakta.se, 
har resulterat i en verksamhet med goda möjlig-
heter till utveckling. 

SNF:s ekonomiska situation har dock under flera 
år varit ansträngd. Under 2016 blev läget så akut 
att styrelsen beslöt att frågan måste hanteras 
och lösas under 2017. Den bräckliga ekonomin 
hotar satsningen på nutritionsfakta.se och riske-
rar att omöjliggöra en fortsatt verksamhet över 
huvudtaget. På uppdrag av styrelsen har därför 
medlemmarna i början av 2017 informerats om 
det allvarliga läget, och en framtidsgrupp med 
uppgift att under 2017 utarbeta förslag till åtgär-
der för en utökad finansiering har tillsatts. Det 
ekonomiska läget blir en avgörande fråga vid 
huvudmannamötet den 27 april 2017. 

En större stabilitet i verksamheten, skulle möj-
liggöra för SNF att agera mer offensivt och utåt-
riktat och därmed göra skillnad för det framtida 
mat-hälsoarbetet, på ett sätt som gagnar såväl 
medlemmarna som forskningssamhället och 
folhälsoarbetet. 

Lanseringen av kunskapsportalen nutritions-
fakta.se, den framgångsrika Nordiska Nutri-
tionskonferensen och nya höjder för den veten-
skapliga tidskriften Food & Nutrition Research 
– 2016 har varit ett roligt och händelserikt år 
för SNF! Ett varmt tack till våra medlemmar 
och alla forskare som på olika sätt bidragit till 
att möjliggöra allt detta. Under 2017 arbetar vi 
vidare för att utveckla nutritionsfakta.se och 
återupptar traditionen med nationella konferen-
ser, parallellt med fortsatt utgivning av Nordisk 
Nutrition och Food & Nutrition Research. En 
sakligt grundad samhällsdiskussion står i fokus 
– och blir allt viktigare – i en tid då faktaresis-
tens och påhittade nyheter allt oftare präglar 
diskussionen. 

2016 och inledningen av 2017 har varit en hän-
delserik period, inom nutritionsområdet: 

• Den nationella livsmedelsstrategin har bland annat 
genererat ett uppdrag till Livsmedelsverket om att 
utveckla Nyckelhålet. 

• Regeringsuppdraget till Folkhälsomyndigheten 
och Livsmedelsverket, att ta fram underlag till 
insatser för att främja hälsa relaterad till matvanor 
och fysisk aktivitet, är ett potentiellt viktigt steg 
till satsningar som driver folkhälsoarbetet i rätt 
riktning.

• I juni utsågs Annica Sohlström, som har en bak-
grund inom nutritionsforskningen, till ny general-
direktör för Livsmedelsverket.  

• I november stod det klart att det inte blir en Food 
KIC (knowledge and innovation communities) 
med säte i Skandinavien. Det vinnande konsortiet 
blev ”Food Connects”. 

• I forskningspropositionen finns vissa positiva 
tecken, till exempel ett ökat anslag till Formas, 
men det återstår att se hur stor del av satsningarna 
som kommer nutritionsforskningen till del. 

Sammantaget kan vi konstatera att livsmedel 
och hälsa står högt på dagordningen i samhället, 
men att utmaningarna inom nutritionsområdet 
fortsätter att vara många och stora. Behovet 
av nya, nationella satsningar på forskning och 

SNF behövs mer än någonsin!

Annika Åhnberg 
styrelseordförande

Susanne Bryngelsson 
verkställande direktör
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nutritionsfakta.se är en webbportal som sammanfattar aktuellt kunskapsläge inom nutri-
tionsområdet, sätter nya rön i sitt sammanhang och erbjuder ett forum för vetenskapligt 
baserad information och diskussion om aktuella nutritionsfrågor. 

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-
rådet med ”open access”, vilket innebär att alla artiklar som publiceras i Food & Nutrition 
Research är fritt tillgängliga på tidskriftens hemsida. www.foodandnutritionresearch.net
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SNF Swedish Nutrition Foundation 
skapar förutsättningar för företag och forskare att på vetenskaplig grund  

medverka till konsumenters välbefinnande och en god folkhälsa. 

• SNF är en kunskapsbro mellan nutritionsforskningen och livsmedelsbranschen.
• SNF förmedlar saklig information om mat och hälsa till viktiga aktörer i samhället.
• SNF stödjer nutritionsforskningen vid svenska universitet.

Medlemskapet i SNF är en viktig del i företagens ansvarstagande för utvecklingen i samhäl-
let. Medlemmar får genom SNF:s aktiviteter tillfällen till dialog och kunskapsutbyte med 
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.

SNF bildades som Stiftelsen Svensk Näringsforskning 1961, med det övergripande syftet 
att främja nutritionsforskningen och dess praktiska tillämpningar. 

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

Målgrupp: SNF:s verksamhet syftar till att skapa förutsättningar för företag och forskare 
att medverka till konsumenters välbefinnande och en god folkhälsa. SNF:s aktiviteter 
riktar sig dock inte endast till dessa grupper utan också till andra grupper som i sin profes-
sion påverkar förutsättningarna för företagens och forskarnas arbete. Exempel på sådana 
målgrupper är ”vidareinformatörer”, inklusive dietister, lärare, personal inom hälso-, 
sjuk- och tandvården, beslutsfattare och journalister. Vissa aktiviteter kan också tilltala 
hälsointresserade konsumenter.

Verksamheten har under 2016 bedrivits genom 

    •  Webbportalen nutritionsfakta.se 
  •  Tidskrifterna Food & Nutrition Research och Nordisk Nutrition 

    •  Nordiska Nutritionskonferensen (NNC 2016)
    •  Utdelning av forskningsanslag
    •  Rådgivning 
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Webbportal
nutritionsfakta.se 
Det har under senare år varit ett återkommande 
önskemål från såväl företag som forskare i SNF:s 
nätverk att verksamheten i högre grad ska möta 
behovet av en faktabaserad samhällsdiskussion. Som 
ett svar på dessa önskemål tog SNF under 2016 ett 
viktigt steg i den riktningen, genom lanseringen av 
kunskapsportalen nutritionsfakta.se.

Syfte
nutritionsfakta.se bidrar till en saklig samhälls-
diskussion om mat och hälsa, förbättrar förutsätt-
ningarna för en god folkhälsa och underlättar inno-
vationer inom mat-hälsaområdet genom att
• sammanfatta aktuellt kunskapsläge inom nutri-

tionsområdet,
• sätta nya rön om mat och hälsa i sitt samman-

hang, och
• erbjuda ett forum för vetenskapligt baserad dis-

kussion och debatt om aktuella nutritionsfrågor.

Målgrupper 
nutritionsfakta.se är kunskapskanalen för
• ”vidareinformatörer”, t ex dietister, personal 

inom hälso-, sjuk- och tandvård
• forskare, inom angränsande områden
• anställda vid företag som är verksamma inom 

livsmedels- och nutritionsområdet

Journalister, beslutsfattare och hälsointresserade 
konsumenter är andra viktiga grupper som kan ha 
stor användning av nutritionsfakta.se, och som por-
talen på sikt avser att rikta sig mer direkt till.

Värdegrund
nutritionsfakta.se informerar om och diskuterar 
betydelsen av forskningsrön mot bakgrund av det 
vetenskapliga kunskapsläget, som det uttrycks i till 
exempel de nordiska näringsrekommendationerna, 
rekommendationer från WHO och vetenskapliga 
rapporter från officiella organ (till exempel Efsa).

nutritionsfakta.se är partsneutral i förhållande till såväl 
kommersiella intressen som forskningsinriktningar.

Författarna ansvarar för artiklarnas innehåll. Tolk-
ningen av det vetenskapliga underlaget som uttrycks 
på nutritionsfakta.se speglar inte nödvändigtvis SNF 
Swedish Nutrition Foundations, redaktionens eller 
redaktionsrådets tolkningar. Författare har möjlig-
het att framföra sin vetenskapliga hållning i form av 
debattartiklar eller krönikor. Fördjupningsartiklar 
ska hållas objektiva och nya rön ska presenteras så 
att läsaren förstår hur de förhåller sig till tidigare 
kunskaper inom området och till officiella kostre-
kommendationer, när så är relevant.

Innehåll
nutritionsfakta.se publicerar forskningsinformation 
inom nutritionsområdet, i form av
• fördjupningsartiklar som belyser aktuellt kun-

skapsläge
• kommentarer till vetenskapliga studier
• referat av vetenskapliga konferenser/rapporter
• debattartiklar och krönikor, som utgör veten-

skapligt baserade bidrag till diskussionen om 
mat och hälsa

Materialet skrivs huvudsakligen av forskare och 
vetenskapligt sakkunniga inom nutritionsområdet 
eller av redaktionella medarbetare med vetenskaplig 
kompetens inom nutritionsområdet. Ansvaret för ur-
val av material som publiceras på nutritionsfakta.se 
och val av skribenter ligger hos redaktionen, i sam-
råd med redaktionsrådet (SNF:s forskningsnämnd). 

nutritionsfakta.se publicerar material på svenska, 
danska och norska. nutritionsfakta.se publicerar inte 
vetenskapliga originalstudier.

Uppyggnaden av portalen baserades på tidigare 
publikationer i Nordisk Nutrition (mellan år 2012-
2015). Vid lanseringen innehöll nutritionsfakta.se 
cirka 120 artiklar. Under hösten publicerades ytterli-
gare 31 artiklar, varav 10 artiklar från vårens num-
mer av Nordisk Nutrition och 21 nyproducerade ar-
tiklar (inkl 13 referat från NNC 2016 och en artikel 
där de doktorandprojekt som erhöll forskningsanslag 
från SNF under 2016 presenterades) (nyproducerade 
artiklar listas i Appendix, se sid 12).

Verksamhetsåret 2016
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Förutom textmaterial avser nutritionfakta.se på sikt 
publicera till exempel faktablad, power point-pre-
sentationer, e-kurser, videopresentationer, webinars 
och erbjuda interaktiva aktiviteter.

nutritionsfakta.se har som långsiktig ambition att 
vara så heltäckande som möjligt inom det breda 
området nutrition. Initialt återspeglar materialet i 
stor utsträckning de ämnen och områden som varit 
i fokus för SNF:s övriga verksamhet, till exempel 
artiklar i Nordisk Nutrition (se nedan), utrednings-
projekt och/eller konferenser.
 
Marknadsföring och spridning
Marknadsföringen av nutritionsfakta.se har under 
2016 huvudsakligen skett via nyhetsbrev och sociala 
medier (Twitter och Facebook). Annonsering har 
skett i Nordisk Nutrition och reportage om portalen 
har publicerats bl a i tidskrifterna Svenska Livs-
medel och Cerealier. SNF har aktivt uppmanat såväl 
medlemmar som andra relevanta organisationer att 
länka till sidan. 

I december 2016 hade nutritionsfakta.se ca 2200 
mottagare av nyhetsbrevet, ca 600 följare på Face-
book (vissa artiklar har nått 5000 flöden) och ca 100 
följare på Twitter. 

Enligt Google analytics hade sidan under perioden 
dec 2016-jan 2017 drygt 5000 unika besökare. Varje 
besökare går i genomsnitt in på två sidor (inom nu-
tritionsfakta.se) per besök och stannar i genomsnitt 
två minuter – vilket visar att en stor andel av besö-
karna tagit del av innehållet och inte endast klickat 
in av misstag. Besökstiden är ett gott betyg, som 
kan jämföras med att många webbsidor är nöjda om 
besökare stannar 15-30 sekunder. 

Artiklar på nutritionsfakta.se har föranlett artiklar i 
dagspress, vilket visar att portalen redan i dag når ut 
och har stor potential att påverka mat-hälsadiskus-
sionen, även utanför den primära målgruppen. 

Koppling till tidskriften Nordisk Nutrition
Artiklar i tidskriften Nordisk Nutrition (se nedan) 
utgör en viktig bas för nutritionsfakta.se och kom-

mer att publiceras på nutritionsfakta.se med cirka 
sex månaders fördröjning. På nutritionsfakta.se 
kommer också andra, nyproducerade, artiklar att 
publiceras, som senare samlas upp i supplement till 
Nordisk Nutrition. På så vis får samtliga artiklar på 
nutritionsfakta.se ett publiceringsnummer, vilket gör 
dem enklare att referera till.

För att uppnå bästa möjliga synergieffekt mellan 
tidskriften och webbportalen är målsättningen att 
ordinarie utgåvor av Nordisk Nutrition blir än mer 
temabaserade, medan övriga artiklar publiceras först 
på nutritionsfakta.se. På nutritionsfakta.se kan också 
artiklar publiceras snabbare, t ex som kommentarer 
till aktuella studier som diskuteras i medierna.  

Förankring och framtida utveckling
Uppbyggnaden och lanseringen av nutritionsfakta.se 
möjliggjordes genom ett projektanslag från forsk-
ningsrådet Formas. Till uppstarten bidrog också 
Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel 
med ett finansiellt stöd. För driften och övrig finan-
siering ansvarar tills vidare SNF. För att nutritionsfak-
ta.se ska utvecklas till en stark aktör med stort infly-
tande på samhällsdiskussionen, behövs därför ett brett 
och starkt stöd från medlemmar i SNF, men också 
från andra aktörer, t ex lärosäten, regioner och lands-
ting, konsumentföreningar och patientföreningar. 

Det första steget i förankringsarbetet togs med en 
workshop kring portalen, som genomfördes i anslut-
ning till huvudmannamötet den 21 april 2016. Under 
hösten har förankringsarbetet fortsatt, där dialog 
förts med både medlemmar och aktörer utanför 
medlemskretsen. Behovet av nutritionsfakta.se har 
tydligt bekräftats i dessa dialoger. Bland lärosäten är 
Örebro universitet först ut med besked om att man 
vill stödja nutritionsfakta.se. 

SNF har erhållit många positiva kommentarer avse-
ende sidans struktur, layout och innehåll. Represen-
tater från lärosäten har framhållit att nutritionsfakta.
se används i undervisning. 

Samtidigt finns många förslag om hur portalen skul-
le kunna utvecklas, t ex med populärvetenskapliga 
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sammanfattningar, videofilmer, utbildningsmaterial 
och faktablad, liksom ökade kommunikationsinsat-
ser för att nå ut, inte minst journalister nämns som 
en viktig målgrupp. En utveckling av nutritionsfak-
ta.se kommer att ske i takt med att fler aktörer väljer 
att stödja SNF och portalen, ekonomiskt och/eller på 
andra sätt.  

Hemsida: www.nutritionsfakta.se

Nordisk Nutrition 
Nordisk Nutrition är en tidskrift på svenska (nordis-
ka språk) med målsättning att på vetenskaplig grund 
informera om aktuella frågor inom nutritionsområ-
det. Nordisk Nutrition är unik genom att majoriteten 
av artiklarna är forskarskrivna. Målgruppen är i 
första hand personer med professionellt intresse för 
och användning av aktuell kunskap från forskning 
inom nutrition. 

Nordisk Nutrition är en prenumerationstidskrift. I 
medlemsavgiften för SNF:s medlemsföretag ingår 
minst en prenumeration, beroende på medlemsnivå. 
Liksom tidigare har Svensk Förening för Närings-
lära avtalat om en kollektiv prenumeration för sina 
medlemmar. Antalet prenumeranter har under 2016 
varit 631. Nordisk Nutrition går också ut till rele-
vanta universitetsinstitutioner, bibliotek, myndighe-
ter och departement. 

Under 2016 utkom Nordisk Nutrition med fyra 
nummer (nr 1, nr 2 och nr 3/4), där en stor bredd av 
aktuella nutritionsfrågor sammanfattats och diskute-
rats, bl a av de ledande nordiska forskare som med-
verkade vid den Nordiska Nutritionskonferensen 
(NNC 2016). Publicerade artiklar under 2016 och 
redaktionella medarbetare listas i Appendix, sid 13. 

Hemsida: www.nordisknutrition.se 

Food & Nutrition Research
Food & Nutrition Research är en vetenskaplig 
tidskrift som publiceras elektroniskt och med ”open 
access”, dvs artiklarna finns fritt tillgängliga utan 
prenumeration. Utgivningen av en vetenskaplig tid-

skrift stärker SNF:s anseende i vetenskapssamhället. 

Inflödet av artiklar har sedan 2015 ökat avsevärt och 
under 2016 fortsatte denna ökning ytterligare. Totalt 
har tidskriften under 2016 publicerat 102 originalar-
tiklar, 2 editorials, 4 review, 1 report, 1 letter to the 
editor, 1 short communication, 2 metaanalyser och 1 
abstractbok i samband med NNC 2016. 

Tidskriftens "impact factor" är 3,226, vilket är en 
förbättring jämfört med föregående år, och mycket 
bra för en tidskrift inom nutritionsområdet. Impact 
factor är ett mått på tidskriftens kvalitet, som be-
räknas utifrån hur ofta artiklar i tidskriften citerats i 
andra vetenskapliga artiklar. 

Redaktionella medarbetare listas i Appendix, sid 14. 

Förlagsbyte
Sedan starten 2008 har FNR getts ut av SNF i sam-
arbete med förlaget CoAction Publishing AB. I 
oktober köptes CoAction upp av Taylor & Francis 
Group, vilket innebar att samtliga tidskrifter som 
tidigare getts ut av CoAction därmed övergick till 
Taylor & Francis. Flytten till ett nytt publicerings-
system påbörjades i december och beräknas vara 
genomförd i mars 2017. SNF tackar CoAction för 
ett gott samarbete och ser fram emot den fortsatta 
utvecklingen av FNR i samarbete med Taylor & 
Francis. 

Hemsida: www.foodandnutritionresearch.net

Konferens
Nordic Nutrition Conference 2016
Den 11:e Nordiska Nutritionskonferensen (NNC 
2016) hölls med stor framgång på Svenska Mäss-
san i Göteborg den 20-22 juni 2016, med SNF som 
huvudarrangör. Antalet deltagare var 578, vilket är 
det högsta antalet deltagare hittills för de nordiska 
nutritionskonferenserna. 

NNC 2016 arrangerades av SNF i samverkan med 
SNF Swedish Nutrition Foundation, i samverkan 
med SWESPEN (the Swedish Society for Clinical 
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Nutrition and Metabolism), Nordisk Dietistförening 
och Svenska nationalkommittén för nutrition och 
livsmedelsvetenskap.

Syfte
Ett övergripande syfte med NNC 2016, liksom för 
de nordiska nutritionskonferenserna i allmänhet, 
var att samla nordiska nutritionsforskare för att 
presentera resultaten av sin forskning och diskutera 
viktiga aktuella ämnen inom nutritionsforskningen. 
De nordiska nutritionskonferenserna är också 
viktiga för att hjälpa yngre forskare på vägen att 
ta en ledande roll i internationella forsknings- och 
utvecklingsprojekt inom området, för att på sikt 
stärka de nordiska ländernas roll i den internatio-
nella nutritionsforskningen.

Tema och program 
Ett speciellt mål med NNC 2016 var att bygga 
broar och fördjupa kontakten mellan forskning 
inom folkhälsonutrition och klinisk nutrition, och 
att därigenom bidra till en bättre förståelse för 
samband mellan mat, matvanor, livsstil, hälsa och 
sjukdom. Under temat “Bridging Nutrition Sciences 
for Health in the Nordic Countries” omfattade pro-
grammet en stor bredd av vetenskapsområden, som 
belystes i parallella sessioner med inriktning mot 
folkhälsonutrition respektive klinisk nutrition, med 
gemensamma plenarsessioner. Programmet utfor-
mades med tanken att kunna uppfylla flera strate-
giska principer för samarbete mellan de nordiska 
länderna inom området mat-hälsa. Fokus låg på 
viktiga hälsofrågor, möjligheter för forskningssam-
arbete med företag, konsumenter och myndigheter. 
Övergripande teman som belystes var "Mor och 
barn", "Vuxna", "Åldrande", "Nutrition i samhället" 
och "Forskningsfronter". Överföringen av aktuell 
kunskap till riktlinjer och rekommendationer och 
klinisk verksamhet fanns också med i programmet. 
Aktuell forskning kring fettsyror, tarmbakterier, 
D-vitamin, gener, ätbeteende, är några exempel på 
områden som belystes, liksom kost och näring för 
hjärnans funktion. 

Inledningstalare var Marju Orho Melander under 
rubriken ”Diet and genes: personalised nutrition 

for better health?”. Vid konferensen hedrades också 
minnet av professor Nils-Georg Asp (vd för SNF 
1990-2009) med ett föredrag av Per Åman på te-
mat ”50 years of dietary fibre research and future 
perspectives”. Totalt omfattade det vetenskapliga 
programmet 46 inbjudna föredragshållare och 16 
muntliga föredrag som valdes ut från de insända 
abstrakten (oral presentations). Posterutställningen 
omfattade 168 postrar. Tre posterpriser delades ut. 

Konferensen avslutades med att budkaveln lämna-
des över till professor Mikael Fogelholm, Finland 
som kommer att ansvara för arrangemanget av NNC 
år 2020.

De nordiska nutritionskonferenserna har haft stor 
betydelse för bland annat framtagandet av nordiska 
näringsrekommendationer. Det nya initiativet i den 
11:e nordiska nutritionskongressen, dvs att bygga 
broar mellan folkhälsonutrition och klinisk nutri-
tion, förväntas både kunna generera nya idéer och 
underlätta processen med implementering av viktiga 
frågor inom området mat-hälsa i större grupper, 
verksamma inom bland annat hälso- och sjukvård i 
de nordiska länderna.

För SNF innebar NNC 2016 många möjligheter, inte 
minst att förstärka och bredda det nordiska fors-
karnätverket. För medlemsföretagen utgjorde NNC 
2016 ett unikt tillfälle att interagera med många vik-
tiga målgrupper, som kommer att ha stort inflytande 
över det framtida nordiska nutritionsarbetet och 
konsumenternas val av livsmedel och livsstil. 

Kommittéer 
Organisationskommittén, med ansvar för det prak-
tiska arrangemanget, utgjordes av SNF:s kansli. 
För det vetenskapliga programmet ansvarade en 
vetenskaplig kommitté, bestående av en representant 
(forskare) från respektive nordiskt land, och repre-
sentanter från SNF och övriga arrangerande orga-
nisationer. För tilldelning av posterpriser utsåg den 
vetenskapliga kommittén en posterkommitté med en 
representant (forskare) från varje land. Kommitté-
medlemmar listas i Appendix, sid 14.  
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Congress partner 
I anslutning till NNC 2016 arrangerade Dietisternas 
Riksförbund (DRF) ett heldagsmöte den 19 juni; 
"Nordic Dietetic Conference". För att underlätta för 
utställare och deltagare avtalade SNF och DRF om 
ett samarbete avseende utställarpaket och paketpris 
för deltagare som anmälde sig till båda mötena. 

Satellitmöten 
Den 19 juni hölls två satellitmöten: 
• ”Milk friend or foe”, arrangerat av LRF Mjölk 

(Sverige), Opplysningskontoret for Meieripro-
dukter (Norge) och Mejeriforeningen (Danmark).

• ”A harmonized nordic food composition data-
base – why not?” arrangerat av Nordic Food 
Analysis Network (NFAN).

Partners, utställare och sponsorer
Två partners och 16 utställare medverkade med 
montrar (se Appendix sid 14). Finansiella bidrag er-
hölls från Formas och Nordiska Ministerrådet. Göte-
borgs stad och Västra Götalandsregionen bekostade 
välkomstmottagningen.

Konferensens hemsida kommer att hållas öppen 
under 2017: www.nnc2016.se.

Forskning och utveckling inom  
mat-hälsoområdet 2016
I Sverige saknas ett forskningsråd med tydligt och 
uttalat ansvar för området nutrition, samtidigt som 
det inte saknas specifika forskningsstiftelser/- fonder 
för detta område. Flera utredningar har gjorts genom 
åren, där behov av ökade resurser och samordning 
lyfts fram, men utan att några väsentliga föränd-
ringar kommit till stånd. Den problematiska situatio-
nen är en ständigt aktuell fråga för SNF, inte minst 
för forskningsnämnden. Medlemmar i SNF bidrar 
genom sitt medlemskap till SNF:s forskningsfräm-
jande arbete.

Året präglades av väntan på besked angående flera 
aktiviteter med potentiellt stor betydelse för det 
framtida mat-hälsoarbetet i Sverige, där SNF gjort 
inspel under 2015.

Forskningspropositionen
I november 2016 överlämnade regeringen forsk-
ningspropositionen ”Kunskap i samverkan – för 
samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft”, 
prop 2016/17:50 till riksdagen.
Syftet med de satsningar som föreslås är att lägga 
grunden för ny, långsiktig och fördjupad gränsöver-
skridande samverkan och stärkt innovationsförmåga. 
Forskningsrådet Formas får 910 miljoner extra för 
de kommande fyra åren. Av dessa kommer 360 
miljoner satsas på området ”klimat” och 100 miljo-
ner på ”strategiska innovationsområden”, där bl a 
livsmedelsproduktion, konsumtionsmönster, effekter 
av klimatförändringar samt resurseffektiva processer 
och materialflöden ingår. Enligt regleringsbrev för 
2017 ska Formas: ”bilda en nationell kommitté för 
livsmedelsforskning där berörda statliga forsknings-
finansiärer ingår. Även andra forskningsfinansiärer 
och representanter för livsmedelssektorn bör bjudas 
in.” SNF kommer att följa utvecklingen och verka 
för nutritionsforskningen i detta sammanhang.

Kommissionen för jämlik hälsa 
Kommissionen, som tillsattes under 2015, har till 
uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att häl-
soklyftorna i samhället minskar. Uppdraget ska slut-
rapporteras den 31 maj 2017. Även i denna process 
lämnade SNF redan under 2015 synpunkter med ett 
mat-hälsa-perspektiv. 

Under 2016 publicerade kommissionen delbetänka-
det "SOU 2016:55 Det handlar om jämlik hälsa – 
Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete”. 
I början av 2017 kom det andra delbetänkandet " 
SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa – En ut-
veckling av det folkhälsopolitiska ramverket", kom-
pletterat bl a av en PM om "Folkhälsoarbete bland 
myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting och 
regioner". 

Livsmedelsstrategin 
Propositionen "En livsmedelsstrategi för Sve-
rige − ger jobb och hållbar tillväxt i hela landet" 
(Prop. 2016/17:104) presenterades den 30 januari 
2017. I strategin anges mål för tre områden; "Reg-
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ler", "Konsument och marknad" och "Kunskap och 
innovation". I den åtföljande handlingsplanen ges bl 
a i uppdrag till Livsmedelsverket att vidareutveckla 
Nyckelhålet och att utveckla stödet till kontrollmyn-
digheterna. 

Uppdrag att ta fram underlag till insatser för att 
främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk 
aktivitet 
Under 2016 fick Folkhälsomyndigheten och Livs-
medelsverket i uppdrag att analysera och lämna 
förslag på hur statliga myndigheter, kommuner och 
landsting, förenings- och näringslivet samt arbets-
marknadens parter kan medverka i ett långsiktigt 
arbete för att främja hälsa relaterad till matvanor och 
fysisk aktivitet. I beskrivningen av uppdraget fram-
gick att man särskilt ska undersöka möjligheterna 
till frivilliga hälsofrämjande åtaganden för företag 
inom hela livsmedelskedjan, däribland att reducera 
tillsatt socker och salt i livsmedel. Uppdraget ska 
slutrapporteras den 30 april 2017.

Food Nexus
Från EU-nivå kom beskedet om att konsortiet Food-
Connects vann utlysningen om en Food KIC (know-
ledge and innovation communities). Konsortiet 
Food Nexus, där Sverige deltar, kom på andra plats 
och därmed inte kommer ifråga som huvudman för 
den kommande Food-KIC:en. 

Hållbarhet – hälsa 
Allt oftare görs i samhällsdebatten kopplingar mel-
lan hållbarhet och hälsa. Hälsa: Svält och under-
näring är verklighet för 800 miljoner människor, 
samtidigt ökar problemen med fetma/övervikt och 
felnäring. Två miljarder människor bedöms vara 
drabbade. Hållbarhet: Fokus har legat på miljömäs-
sig hållbarhet. När dessa två stora samhällsutma-
ningar möts ligger tyngdpunkten fortsatt på hållbar-
hetsperspektivet och de nutritionella aspekterna be-
aktas sällan. Närmandet mellan dessa båda områden 
är inte enkelt eller okomplicerat. Under 2016 på-
börjades inom SNF (styrelsen, forskningsnämnden 

och nutritionsrådet) en diskussion kring stärkandet 
av det nutritionella perspektivet. Bedömningen är 
att detta inte är en tillfälligt ”het fråga” utan en del 
i en mer långsiktig trend, som kommer att påverka 
företagen inom livsmedelsbranschen i växande grad. 
Den diskussion som påbörjats inom SNF kommer 
att fortsätta under kommande år.

Forskningsanslag
En viktig del av SNF:s forskningsfrämjande arbete 
är de forskningsanslag som varje år delas ut till dok-
torander. Under 2016 delades 7 st anslag ut á  
50 000 kr. Anslagsfördelningen redovisas i Ap-
pendix, sid 15. Tilldelade medel kan användas för 
utrustning, löner till teknisk personal, som ersättning 
till personer som ingår i försök samt för driftskost-
nader eller resor. 

Rådgivning
Företag som är medlemmar i SNF erhåller rådgiv-
ning, som en medlemsförmån. Rådgivningen kan 
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 viktigt 
för att uppnå föreningens ändamål att främja den 
praktiska tillämpningen av nutritionsforskningen. 

European Nutrition Foundation
I syfte att utbyta kunskap och erfarenheter bildades 
2009 European Nutrition Foundation (ENF). British 
Nutrition Foundation samordnar nätverket. Målsätt-
ningen är att hålla ett årligt möte. Ett tiotal organisa-
tioner är knutna till nätverket, där SNF ingår. 

ENF utgör en mycket bra möjlighet att upprätthålla 
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”. 
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SNF:s ekonomi 
Den ekonomiska situationen för SNF har under flera 
år varit ansträngd. Ett negativt resultat har årligen 
redovisats, men förvaltningen av SNF:s kapital på 
cirka tre miljoner har genererat en avkastning, som i 
huvudsak täckt underskottet. Det ekonomiska läget 
har blivit sämre år för år. Vi står nu inför en situation 
där avkastningen på kapitalet inte längre kommer att 
kunna täcka underskottet med konsekvens att kapi-
talet börjar urholkas. 

Betydande resurser har avsatts för medlemsvärv-
ning. Nya medlemsföretag har tillkommit, men med-
lemmar har i motsvarande omfattning lämnat. Den 
pågående strukturförändringen inom livsmedels-
branschen, med samgåenden, uppköp och utlands-
flytt är orsaker till den krympande medlemsbasen. 

Under perioden 1990–2007 utgjorde egenåtgärds-
programmet för hälsopåståenden en dominerande 
del av SNF:s verksamhet och inkomster. Rådgiv-
ningen inom detta område var ett viktigt skäl för 
företag att vara medlemmar. Sedan 2007 regleras 
hälso- och näringspåståenden på EU-nivå. Därmed 
förändrades drastiskt förutsättningarna för SNF att 
verka inom detta område. Vid årsskiftet 2014/2015 
upphörde Livsmedelsföretagens och Svensk Daglig-
varuhandels branschstöd för hälsopåståenden. För 
SNF innebar detta en betydande nedgång i intäkter 
och därmed en starkt försämrad ekonomisk situa-
tion. Samtidigt var ett resurskrävande förändringsar-
bete avseende verksamhetens inriktning nödvändigt. 

Idag fokuserar verksamheten på att aktivt bidra till 
att fakta kring mat och hälsa blir en del av samhälls-
diskussionen och därmed ge medlemsföretag och 
andra aktörer underlag för deltagande i diskussionen 
på saklig grund. Under 2016 lanserade SNF webb-
portalen ”nutritionsfakta.se”. Portalen har mottagits 
mycket positivt och har stor potential för utveck-
ling. SNF erhöll projektbidrag från forskningsrådet 
Formas och ett bidrag från Livsmedelsföretagen och 
Svensk Dagligvaruhandel, för uppbyggnaden av 
nutritionsfakta.se. För 2017 har inga motsvarande 
intäkter kunnat säkerställas. 

I praktiken är det inte möjligt att upprätthålla verk-
samheten med mindre personella resurser än dagens, 
tvärtom finns behov av att stärka kansliet för att 
säkerställa god kvalitet på verksamheten. 

Forskningsanslagen är en viktig del av SNF:s främ-
jande verksamhet, och viktiga för forskarnas intres-
se för att engagera sig i SNF. Forskarengagemanget 
sker huvudsakligen på ideell basis, SNF arvoderar 
inte forskare för deltagande i forskningsnämnden, 
för medverkan i arbetet med Nordisk Nutrition och 
nutritionsfakta.se eller medverkan i konferensverk-
samheten. 

Sammantaget har förändringsarbetet resulterat i en 
verksamhet med goda möjligheter till utveckling. 
Mat och hälsa står högt på dagordningen inom sam-
hället i stort och det finns ett tydligt behov av fakta-
baserad information. En positiv utveckling för SNF 
finns inom räckhåll, men den sköra ekonomin utgör 
ett stort hinder, som måste övervinnas under 2017 
om en fortsatt verksamhet över huvud taget ska bli 
möjlig.

Mot den bakgrunden inledde styrelsen under 2016 
en process i syfte att hantera det svåra ekonomiska 
läget. En framtidsgrupp tillsätts i början av 2017 
med uppgift att dels lämna förslag till förbättrad 
ekonomi och dels lämna förslag kring den framtida 
verksamhetens utveckling. Huvudmannamötet 2018 
kommer att ta ställning till förslagen.
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Personal SNF:s kansli
Personalen har bestått av:

• Ingvar Bosaeus, docent, vetenskaplig företrädare 
• Susanne Bryngelsson, fil dr, vd och chefredaktör 

Nordisk Nutrition
• Nina Jansson, med dr, vetenskaplig handläggare, 

(föräldrarledig t o m maj) 
• Anneli Gozzi Hovstadius, ekonomi och administra-

tion 
• Sophie Hellstrand, vetenskaplig handläggare (t o m 

juni) 

Styrelsen
Styrelsen har haft följande ledamöter, förutom vd och 
vetenskaplig företrädare:

• Ordförande Annika Åhnberg 
• Marie Alminger, professor, Chalmers tekniska hög-

skola
• Inger Björck, professor, Lunds universitet
• Angela Everbäck, Senior Marketing Manager, 

Nordic Sugar, Köpenhamn
• Boel Lagerwall, kommunikationschef, Pågen, 

Malmö 
• Mats Larsson, FoU dir, Lantmännen, Stockholm
• Åke Nilsson, professor, Universitetssjukhuset i Lund
• Elisabet Rytter, Forsknings- och nutritionsansvarig, 

Livsmedelsföretagen, Stockholm

Styrelsen sammanträdde den 9 mars, 21 april, 27-28 
september och 8 december. 

Valberedning
• Christina Karlsson, ICA, Stockholm (sammankal-

lande)
• Helena Lindmark Månsson, LRF Mjölk, Lund
• Annika Strömberg, Lantmännen, (fd Arla), Stock-

holm 

Forskningsnämnden 
Forskningsnämnden har haft följande ledamöter, förutom 
vd och vetenskaplig företrädare:

• Robert Brummer, professor, Enhet f klin medicin, 
Örebro universitet (ordförande)

• Lena Hulthén, professor, Sektionen f klinisk nutri-
tion, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

• Christel Larsson, professor, Institutionen f kost- och 
idrottsvetenskap, Göteborgs universitet

• Peter Lingström, professor, Inst f odontologi, Göte-
borgs universitet 

• Åse Lundh, professor, Inst f livsmedelsvetenskap, 
SLU

• Claude Marcus, professor, Inst f kliniska vetenska-
per, Enhet f pediatrik, Huddinge sjukhus

• Margareta Nyman, professor, Centrum för preventiv 
livsmedelsforskning, Lunds universitet 

• Marju Orho Melander*, professor, Diabetes och 
Kardiovaskulär sjukdom, genetisk epidemiologi, 
Lunds universitet, Malmö

• Joseph Rafter*, professor, Inst f biovetenskaper och 
näringslära, Karolinska Institutet, Stockholm

• Ann-Sofie Sandberg*, professor, Chalmers tekniska 
högskola

• Christina West, docent, Klinisk vetenskap, Umeå 
universitet

Forskningsnämnden sammanträdde den 18 februari, 7 
september och 6 december. 

Förslag till fördelning av forsk nings anslag har delege-
rats till ”lilla forsknings nämnden”, som bestått av ordf. 
Robert Brummer och tre övriga leda möter, markerade 
med*. 

Nutritionsrådet
Nutritionsrådet har haft följande ledamöter, förutom vd 
och vetenskaplig företrädare:

• Karin Arkbåge, Nutrition Manager, Arla, Stockholm
• Helena Björck, dietist, Axfood, Stockholm
• Ulrika Gunnerud, produktutvecklare, Fazer Bageri 

AB, Lund
• Anders Högberg, Manager Corporate Communica-

tions, Orkla Foods Sverige, Oslo, Norge 
• Frida Keane, Corporate affairs director, Coca-Cola 

Sverige AB, Stockholm
• Mikael Nilsson, Development Manager, Findus, 

Bjuv
• Mona Lauermann Orheden, samordnare produktsä-

kerhet och lagstiftning, Svensk Dagligvaruhandel, 
Stockholm

• Carina Tollmar, PR-ansvarig, Oatly, Landskrona
• Sandra Wennberg, Strategic Health Manager, ICA, 

Stockholm

Samt ledamöterna i forskningsnämnden.

Nutritionsrådet sammanträdde den 7 september och 
den 6 december. 

Appendix 
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Medlemsföretag och huvudmän 
Under år 2016 hade SNF 31 medlemsföretag. Medlemmarna 
förtecknas nedan jämte huvudmännen:

• AarhusKarlshamn Sweden AB, Marcus Persson, Custo-
mer Innovation Director

• Arla Foods AB, Karin Arkbåge, Nutritionist, PhD 
• Aventure AB, Rickard Öste, vd
• Axfood  Sverige AB, Susanna Wadegård, chef miljö, hälsa, 

kvalitet 
• Barilla Sverige AB, Ewa Göthe, utvecklingschef
• Bergendahls Food, Annica Hansson Borg, miljö- och 

kvalitetschef
• Coop Sverige AB, Louise König, hållbarhetschef
• Coca-Cola Sverige AB, Per Frank, Health & Nutrition 

Manager
• Danone Sweden AB, Frida Keane, Health Marketing 

Manager
• Di Luca & Di Luca, Christian Di Luca, vd
• Fazer Bageri AB, Kerstin Andersson, kvalitetschef
• Findus Sverige AB, Mikael Nilsson, Development 

Manager 
• ICA Sverige AB, Kerstin Lindvall, chef för Corporate 

Responsibility
• Kiviks Musteri AB, Annika Nilsson, Director R&D
• Lantmännen, Christian Malmberg, Development Direc-

tor
• Livsmedelsföretagen, Elisabet Rytter, forsknings- och 

nutritionsansvarig 
• LRF Mjölk AB, Helena Lindmark Månsson, expert 

nutrition
• Mondelez International, Ulrika Malmqvist, Country 

SARAN Manager
• Nestlé Infant Nutrition, Ulla Holmboe Gondolf, Scien-

tific Advisor Infant Nutrition
• Nordic Sugar A/S, Angela Everbäck, Senior Marketing 

Manager
• Nutricia Nordica AB, Anne Ytterfors, Medical Nutri-

tion Advisor
• Oatly AB, Angeliki Triantafyllou, R&D Director
• Orkla Foods Sverige AB, Anders Högberg, Manager 

Corporate Communications
• Pågen AB, Mikael Mattsson, utvecklingschef
• Semper AB, Catharina Tennefors, chef för kvalitet, 

forskning och utveckling
• Svensk Dagligvaruhandel, Karin Brynell, vd
• Svenska McDonald´s AB, Patrik Holm Thisner, inköps- 

och kvalitetsdirektör
• Svenskt kött i Sverige AB, Elisabet Qvarford, vd
• Sveriges Bryggerier, Cecilia Giertta, vd

• Unilever Sverige AB, Maria Stareborn, Communica-
tions Director

• ViktVäktarna AB, Karin Nileskog, kost-och utbild-
ningsansvarig

Ordinarie huvudmannamöte hölls i Lund den 21 april 2016.

Webbportal 
nutritionsfakta.se 

Redaktörer
Ingvar Bosaeus, SNF
Susanne Bryngelsson, SNF (ansvarig utgivare) 
Nina Jansson, SNF (chefredaktör).

Redaktionella medarbetare 
Kajsa Asp Jonson, Mersmak kommunikation/Kajsa Asp 
Kommunikation AB 
Anneli Gozzi Hovstadius, SNF 
Johan Olsson, Johan Olsson enskilda firma 
Lennart Wikström, Tejarps förlag

Redaktionsråd
SNF:s forskningsnämnd har bistått redaktionen som 
vetenskapligt sakkunniga inom nutritionsområdet, bl a vid 
planering av innehåll, omvärldsbevakning (vetenskaplig 
litteratur) och förslag på lämpliga skribenter.

Nya artiklar på nutritionsfakta.se under 2016* 
• Referat från Nordiska Nutritionskonferensen (NNC 

2016), Kajsa Asp Jonson
• Kostbehandling vid känslig tarm – FODMAP 

kontra glutenfritt
• SYSDIET – aktuell forskning om nordisk kost för 

hälsan
• Nutrition, tarmbakterier och hälsa
• Behandlingsstrategier vid fetma och miljöer för att 

förebygga
• Nutrition för hjärnan
• Sämre fettkvalitet i kosten ökar åter risken för hjärt-

kärlsjukdom
• Hållbara matvanor – för hälsa och klimat,  
• Skolmåltider och hälsa – ProMeal-studien
• Barnfetma – trender i de nordiska länderna
• D-vitamin i olika perspektiv
• Träning minskar hälsoriskerna vid fetma
• Till minne av Nils-Georg Asp: 50 år av fiberforsk-

ning – och framtidens perspektiv
• Kost och gener – skräddarsydd nutrition för bättre 

hälsa? 
• Kokosolja - en koko idé?, Sophie Hellstrand och Susanne 

Bryngelsson
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• Ägg – dunderlivsmedel, hjärt-kärlbov eller bådadera?, Erik 
Hulander, Åke Nilsson, Sofie Nyström

• Barnfetma i fokus på Uppsala Health Summit, Kajsa Asp 
Jonson, Rikard Landberg

• Ambitiös norsk studie om lågkolhydratkost saknar praktisk 
relevans, Fredrik Rosqvist

• Kostens påverkan på inflammationsmarkörer, Linnéa 
Bärebring, Helene Lindqvist

• Mindre fet med bärrik diet?, Lovisa Heyman Linden
• Lär av historien för framtidens folkhälsoarbete, Leif Ham-

braeus
• SNF-anslag 2016 - sammanfattningar av doktorandanpro-

jekt som tilldelats forskningsanslag från SNF 

* Vid lansering i juni 2016 fanns ca 120 artiklar på nu-
tritionsfakta.se (artiklar publicerade i Nordisk Nutrition 
2012-2015). Utöver de artiklar som listas ovan publicerade 
nutritionsfakta.se under hösten 2016 också 10 st artiklar från 
vårens nummer av Nordisk Nutrition. 

Tidskrift 
Nordisk Nutrition

Ansvarig utgivare och chefredaktör 
Susanne Bryngelsson, SNF 

Redaktionella medarbetare
Ingvar Bosaues, SNF
Nina Jansson, SNF
Lennart Wikström, Tejarps Förlag 

SNF:s nutritionsråd, forskningsnämnd och styrelse har bistått 
med synpunkter och förslag på innehåll. Lime AB har ansva-
rat för layout och produktion. 

Artiklar i Nordisk Nutrition 2016 

Nummer 1. Tema: Vitaminer & benhälsa, skolmat - stora 
portioner, folkhälsoarbete 
• Komplexa samband mellan vitaminer & benhälsa, Ulf H 

Lerner 
• Skolmat-Sverige - verktyget som bidrar till utveckling av 

skolmåltidens kvalitet, Emma Patterson, Liselotte Schäfer 
Elinder 

• Barn i Sverige får en tredjedel av sitt energi- och näringsin-
tag från skollunchen, Christine Persson Osowski 

• Stora portioner leder till större konsumtion av mat och 
dryck, Christina Berg 

• Västerbottenprojektet, livsmedelsmärkning och Medicin-
ska biobanken: Unika styrkor för framtidens forskning, 
Göran Hallmans 

• Livsmedelsvetenskap firar 25 år vid Sveriges Lantbruksu-

niversitet, Lena Dimberg 
• Överlevnadsbias, konkurrerande risker och tarmflora i 

epidemiologiska studier, Sophie Hellstrand, Louise Brunk-
wall 

• Hur kan vi arbeta mer evidensbaserat med att främja häl-
sosamma matvanor i framtiden?, Liselotte Schäfer Elinder 

• Hur forskning kan bli en serietidning, Gabriele Eiben, 
Cecilia Hedström, Ann-Kristin Lövqvist 

• Förstå och tolka vad som skrivs om kost och hälsa, Ingrid 
Larsson 

Nummer 2. Tema: NNC 2016 
• Att definiera undernäring - en omöjlig uppgift?, Ingvar 

Bosaeus
• Nutritionsdiagnoser - standardiserad terminologi för ökad 

patientsäkerhet, Elin Lövestam 
• Ernæring og pasientsikkerhet - hvorfor og hvordan?, 

Randi J Tangvik, Guro Berge Smedshaug 
• Ny nordisk forskning om bra matvanor för gravida och 

barn, Maria Waling 
• Betydelsen av individualiserade strategier vid behandling 

av fetma, Ingrid Larsson 
• Att åldras igår, idag och imorgon - förändrade förutsätt-

ningar, Elisabet Rothenberg
• Bør svært overvægtige gamle mennesker tabe sig?, Anne 

Marie Beck 
• Samisk kost som hälsofaktor?, Lena Maria Nilsson 
• Studier på kostmönster tillför kunskap om vad som är 

en hälsosam kost, Isabel Drake 

Nummer 3/4. Tema: NNC 2016  
• Fettets roll för hälsa och sjukdom, Malin Barman 
• D-vitamin status i de nordiske lande set i lyset af metode 

standardisering, Rikke Andersen, Inge Tetens, Ida Marie 
Grønborg 

• Oklara hälsofördelar av förbättrad D-vitaminstatus, Karl 
Michaëlsson 

• Vitamin D og benhelse - noe nytt?, Haakon E. Meyer 
• Grønne offentlige indkøp i Danmark: Effekt af økologi-

omlægning og betydning for sundere ernæring?, Gregers 
Dragskov Hummelmose, Nina Nørgaard Sørensen 

• Folks forståelse av et bærekraftig kosthold, Elling Bere 
• Biomarkörer för spegling av matvanor - var står vi idag?, 

Rikard Landberg
• Hälsofrämjande nordiska kostvanor - senaste framstegen 

och framtida forskningsutmaningar, Matti Uusitupa
• Fedmens paradoks(er), Thorkild I.A. Sørensen
• Betydelsen av tidig nutrition för hälsa hos barn och vuxna, 

Elisabeth Stoltz Sjöström
• Ernæringsstatus og sund aldring, Agnes N Pedersen
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Tidskrift
Food & Nutrition R esearch 
Tidskriftens årgång 60. Utgivning har skett i samarbete med 
förlaget CoAction Publishing AB.

Redaktörer
Asim Duttaroy (Norge), chefredaktör och 
ansvarig utgivare
Per-Ole Iversen (Norge)
Wendy Russell (Scotland), t o m oktober 2016
Kenneth Maleta, (Malawi), fr o m oktober 2016
Abhik Ghosh, (Norge), fr o m juli 2016

"Editorial Board" 
Editorial Board har under 2016 bestått av: 

Amanat Ali (Oman)
Sanjay Basak (Indien)
Rune Blomhoff (Norge)
Robert-Jan Brummer (Sweden)
Philip Calder (UK)
Tommy Cederholm (Sweden)
Lars Ove Dragsted (Denmark)
Mikael Fogelholm (Finland)
Olle Hernell (Sweden)
David Jacobs (USA)
Peter Jones (Canada)
Leila Karhunen (Finland)
Bo Lönnerdal (USA)
John A. Milner (USA)
Trevor A. Mori (Australien)
Marja Mutanen (Finland)
Joseph Rafter (Sweden)
Gabriele Riccardi (Italy)
Toshio Shimizu (Japan)
Linda Tapsell (Australia)
Per Åman (Sweden)

Artiklar i Food & Nutrition Research 2016
Se http://www.tandfonline.com/toc/
zfnr20/60/1?nav=tocList 

Indexering
FNR är indexerad i följande databaser: CAB Abstracts, 
EMBASE (Excerpta Medica), Food Science and Tech-
nology Abstracts (FSTA) och SWEMED och PubMed 
Central.

Konferens
Nordic Nutrition Conference (NNC 2016)

Arrangörer 
SNF Swedish Nutrition Foundation, i samverkan med 
SWESPEN (the Swedish Society for Clinical Nutrition 
and Metabolism), Nordisk Dietistförening och Svenska 
nationalkommittén för nutrition och livsmedelsveten-
skap.

Vetenskaplig kommitté
Ingvar Bosaeus, docent, repr SNF och SWESPEN (chair 
= Congress president)
Frode Slinde, docent, Sverige, repr Nordisk Dietistför-
ening 
Anna Winkvist, professor, Sverige, repr Svenska Natio-
nalkommittén för nutrition och livsmedelsvetenskap 
Lene Frost Andersen, professor, Norge
Agnes Pedersen, seniorrådgivare, Danmark
Inga Thorsdottir, professor, Island
Christel Lamberg Allardt, professor, Finland

Best poster awards
Kommitté: Asim Duttaroy, professor, Norge, Matti 
Uusitupa, professor, Finland, Holmfridur Thorgeirsdot-
tir, Island, Thorkild Sørensen, Danmark, Lena Hulthén, 
Sverige

Tilldelade postrar
• Food intake biomarkers and the development of type 

2 diabetes in 64 years old Swedish women, Poster-
presentatör: Otto Savolainen, Sverige.

• Adherence to the New Nordic Diet during pregnancy 
and subsequent risk of overweight and obesity in the 
Norwegian Mother and Child Cohort Study. Poster-
presentatör: Neha Agnihotri, Norge.

• Daily salt intake among Danish adults and the as-
sociation with cardiovascular disease after 11 years 
of follow-up. Posterpresentatör: Betina Thuesen, 
Danmark. 

Partners, utställare och sponsorer
Partners: Arla Foods Sverige och Nestlé Health Science

Utställare: Trimb Healthcare, Navamedic AB, POA 
Pharma Scandinavia AB, Nordic Sugar AB, Impolin 
AB, Semper, Smartfish AS, Fresenius Kabi, Oatly, Valio 
Sverige AB genom Medifood HB, Mediq AB, Unilever, 
Lantmännen, Nutricia Nordica, Dr Schär AG

Sponsorer: Nordiska Ministerrådet, Forskningsrådet For-
mas, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen
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Föredrag mm
Susanne Bryngelsson 

• 7 april: ”Health claims in Europe”, LTH, Lunds uni-
versitet, Lund.

• 15 april: Deltagande i referensgruppssymposium; Bra 
mat för alla, Stockholm.

• 21 april: Presentation av nutritionsfakta.se, workshop, 
Lund.

• 26 april: ”Behöver man vara orolig för tillsatser i ma-
ten?”, frukostseminarium Svensk Dagligvaruhandel, 
Stockholm. 

• 29-30 augusti: Deltagande i Bertebokonferens; Addi-
tives and enzymes in food, Falkenberg.

• 11-12 oktober: ”The role of health claims to enhance 
healthy eating – is there a future? Reflections based 
on a true story, in a EU-perspective”, Uppsala Health 
Summit, Uppsala.

• 15 november: "Functional foods and health claims in 
Europe", KI, Huddinge.

Annika Åhnberg
• 21 april: Moderator vid workshop om nuritionsfakta.

se, Lund.

Ingvar Bosaeus
• 20-22 juni: Nordiska Nutritionskonferensen, Göte-

borg. 
• Välkomstanförande, 20 juni
• Defining malnutrition - mission or mission impos-

sible?, vetenskapligt föredrag, 20 juni
• Avslutningsanförande, 22 juni

• 26 oktober: Presentation av NNR, Riksmaten och ak-
tuella nutritionsfrågor i Norden, Nutrition Advisory 
Board, Nomad Foods, London.

Nina Jansson 
• 3 maj: "Hälosomässiga aspekter av palmolja", semi-

narium arrangerat av SP Food & Bioscience, Göte-
borg. 

• 5 oktober: Deltagande i "Livsmedelsforum 2016 - 
miljö, hållbarhet och hälsa", Stockholm.

Forskningsanslag 
Tillgängliga medel för detta ändamål 350 000:- har för-
delats på 7 forskningsanslag á 50.000:- till doktorander 
enligt nedan: 

• Jonna Sandberg, Centrum för preventiv livsmedels-
forskning, Lunds universitet: Prebiotiska koncept för 
att reglera kardiometabola riskfaktorer och aptit.

• Savanne Holster, Inst f medicinska vetenskaper, Örebro 
universitet: Influence of diet on gut microbiota compo-
sition in patients with IBS.

• Millie Rådjursöga, Inst f medicin, Göteborgs universi-
tet: Nutritionell metabolomik - en ansats att karakteri-
sera kostintag.

• Evelina Liljeberg, Inst f kostvetenskap, Uppsala uni-
versitet: Följsamhet till ordination av kosttillägg bland 
patienter i ordinärt boende.

• Christine Delisle Nyström, Inst f biovetenskaper och 
näringslära, Karolinska Institutet: A web- and mobi-
lephone based intervention to prevent obesity in 4-year 
olds (MINISTOP): a population based randomized 
controlled trial.

• Catarina Lindqvist, Inst f medicin, Karolinska uni-
versitetssjukhuset: Ätsvårigheter, nutritionsstatus och 
livskvalitet hos patienter som utreds för levertransplan-
tation.

• Emma Kjellberg, Inst f kliniska vetenskaper, Göteborgs 
universitet: Infant feeding pattern and later growth and 
metabolic syndrome, a longitudinal cohort study from 
birth to 7 years of age.

Konferensverksamhet - översikt
Under 2016 har SNF arrangerat följande seminarium, 
workshops och utbildningsdagar:

• Workshop om nutritionsfakta.se, 21 april 2016, Lund. 
Arrangör: SNF. Antal deltagare: 40

• Den 11:e Nordiska Nutritionskonferensen (NNC 2016), 
20-22 juni 2016, Göteborg. Antal deltagare: 578 (se 
även ovan)
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