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Vision, verksamhetsidé och strategier

  SNF Swedish Nutrition Foundation
SNF Swedish Nutrition Foundation bildades 1961 som Stiftelsen Svensk Näringsforskning. 
Ändamålet är att främja vetenskaplig forskning inom nutritionsområdet och närliggande 
områden och den praktiska tillämpningen av denna forskning.

 Verksamheten har under 2010 bedrivits genom 
 • Utgivning av tidskrifterna Food & Nutrition Research och Nordisk Nutrition 
 • Symposie- och konferensverksamhet
 • Utdelning av forskningsanslag
 • Rådgivning, bland annat avseende vetenskaplig saklighet av hälsopåståenden  
   vid märkning och marknadsföring av livsmedel

Ändamål
- SNF främjar nutritionsrelaterad forskning och dess prak-
tiska tillämpning. 

- SNF:s verksamhet bidrar till vetenskapligt baserad utveck-
ling av hälsofrämjande livsmedel och till att dessa används 
på ett sätt som bidrar till god hälsa och välbefinnande.

Vision
SNF är den nationellt ledande och partsneutrala kunskaps-
bron mellan livsmedelssektor, akademi och myndigheter, 
med hög vetenskaplig integritet och kompetens inom 
nutrition och relaterad livsmedelsvetenskap.

Verksamhetsidé
- SNF erbjuder en partsneutral arena för dialog och kun-
skapsutbyte, där olika intressenter inom forskarsamhället, 
livsmedelssektorn och berörda myndigheter, kan mötas 
över sina traditionella roller och gränser.

- SNF erbjuder kanaler för snabb kommunikation av både 
vetenskapliga studier och forskningsinformation inom 
nutrition och angränsande områden.

- SNF förmedlar nationella och internationella kontakter 
inom nutritionsområdet.

- SNF stödjer nutritionsrelaterad forskning vid svenska 
universitet och högskolor.

Strategier
- SNF:s kansli och organ besitter tillsammans en för Sverige 
unik överblick och generalistfunktion inom nutrition och 
livsmedelsvetenskap.

- SNF har specifik kompetens och gedigen erfarenhet i 
frågor relaterade till hälsopåståenden, speciellt avseende 
olika hälsopåståendens konsumentrelevans under svenska 
förhållanden och krav på vetenskaplig dokumentation.

- SNF har välutvecklade och kostnadseffektiva adminis-
trativa rutiner för att arrangera konferenser/symposier och 
möten.

- SNF har, i samarbete med mindre och engagerade förlag, 
välutvecklade och kostnadseffektiva rutiner för publikatio-
ner av både vetenskapliga originalartiklar och
forskningsinformation.
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Ny ordförande och handläggare
Vid huvudmannamötet den 23 april 2010 valdes Annika 
Åhnberg till styrelseordförande för SNF. 

Under hösten utvidgades kansliet med en handläggare på 
halvtid, som under våren 2011 kommer att övergå till en 
heltid. Ny handläggare vid SNF är sedan den 1 september 
med dr Nina Jansson. Jansson är nutritionist med examen 
från Universitetet i Oslo och disputerad i fysiologi vid 
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs 
universitet. 

Nordisk Nutrition 
SNF ser forskningsinformation som en av sina viktigaste 
uppgifter. Utgivningen av Nordisk Nutrition är en central 
del av verksamheten och ett viktigt verktyg för att sprida 
saklig information om forskningsframsteg inom mat- och 
hälsoområdet. 

Nordisk Nutrition är en informationstidskrift på svenska/
nordiska språk, 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. Nordisk Nutrition är unik 
på så vis att majoriteten av artiklarna är forskarskrivna. 
Målgruppen är i första hand personer med professionellt 
intresse för och användning av aktuell kunskap från forsk-
ning inom nutrition. Stora delar av materialet kan vara 
informativt även för en intresserad allmänhet. 

Nordisk Nutrition är en prenumerationstidskrift. I med-
lemsavgiften för SNF:s medlemsföretag ingår minst en 
prenumeration, beroende på medlemsnivå. Liksom tidigare 
har tidskriften under 2010 också gått ut till privatpersoner 
som är medlemmar i Svensk Förening för Näringslära, 
genom att föreningen avtalat om en kollektiv prenumera-
tion för sina medlemmar. Antalet prenumeranter har under 
2010 varit 844. 

Under 2010 utkom Nordisk Nutrition med fyra nummer.
Teman under året har varit ”Protein”, ”Aptitreglering” och 
”Fett & fettkvalitet". Utöver temaartiklarna har vi bland 
annat också rapporterat från flera aktuella konferenser och 
om utvecklingen gällande närings- och hälsopåståenden. 
Publicerade artiklar listas på sid 7. 

Mer information om Nordisk Nutrition finns på tidskriftens 
hemsida: www.nordisknutrition.se 

Food & Nutrition Research
Food & Nutrition Research är en av de första vetenskapliga 
tidskrifterna inom nutritionsområdet med ”open access”, 
vilket innebär att den är fritt tillgänglig på nätet. Denna 
publiceringsform förordas alltmer. Istället för prenumera-
tionsavgifter tas en publiceringsavgift ut från författarna, 
som i gengäld får fri tillgång till sina artiklar för icke-
kommersiellt bruk. Särtryck kan tillhandahållas efter avtal 
med förlaget, liksom tryck av supplement. 

Publiceringen av en rent vetenskaplig tidskrift parallellt 
med Nordisk Nutrition är viktig för SNF:s ställning och 
anseende i vetenskapssamhället. Det finns ett behov av 
nya vetenskapliga tidskrifter som snabbt kan publicera 
forskningsresultat, inte minst beträffande hälsoeffekter av 
livsmedel. Food & Nutrition Research kan ge synergief-
fekter genom att generera material till Nordisk Nutrition. 

Inflödet av artiklar till Food & Nutrition Research har under 
2010 ökat avsevärt, jämfört med tidskriftens två första år 
(2008-2009). Totalt publicerades under året 12 originalartik-
lar, 3 översiktsartiklar och 1 "report", 1 "current topic" och 
2 "letter to the editor". Publicerade artiklar listas på sid 8. 
Även citeringsfrekvensen av artiklar publicerade i Food & 
Nutrition Research har varit hög under året. En inofficiell så 
kallad impact factor har för 2010 beräknats till 2.75, vilket 
placerar Food & Nutrition Research ungefär i mitten av ett 
fyrtiotal nutritionstidskrifter för vilka en officiell impact 
factor finns att jämföra med. 

Mer information om Food & Nutrition Research finns på 
tidskriftens hemsida: www.foodandnutritionresearch.net. 

Medlemsseminarium: 
"Mättnad, ätbeteende och viktkontroll"
Nytt från 2010 är att vi i samband med huvudmannamötet  
arrangerar  medlemsseminarier, där representanter från våra 
medlemsföretag deltar utan avgift. Vid det första medlems-
seminariet den 22 april 2010 belyste svenska och nordiska 
forskare olika perspektiv på temat "Mättnad, ätbeteende 
och viktkontroll." 

Ökad förståelse för hur olika faktorer påverkar aptitregle-
ringen kan bidra till utvecklingen av produkter, miljöer och 
koncept som kan vara till hjälp inte bara för de som önskar 
bibehålla eller minska i vikt, utan också för personer som 
önskar öka sitt intag. Det senare är ett vanligt, men ofta 
mindre uppmärksammat, problem hos många äldre och 
sjuka. Vid seminariet diskuterades bland annat hur aptiten 
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och energiintaget påverkas av livsmedels energitäthet, 
måltidsordning och moderna (in)aktiviteter. Sammanfatt-
ningar av föredragen publicerades i årets andra nummer av 
Nordisk Nutrition. 

Hot topic-seminarium:
"Vetenskaplig värdering av nutritions-
forskning" 
En annan seminarieform som introducerades under 2010 
var "hot topic"-seminarier, som vi fortsättningsvis avser 
arrangera regelbundet tillsammans med olika institutioner 
vid svenska universitet och högskolor. Dessa seminarier är 
öppna för akademiska forskare och för representanter från 
våra medlemsföretag. Första seminariet arrangerades den 20 
maj i samarabete med Avdelningen för klinisk näringslära, 
Göteborgs universitet på temat "Vetenskaplig värdering av 
nutritionsforskning - ett dilemma för närings- och behand-
lingsrekommendationer?".  

Näringsrekommendationer har alltid diskuterats, men de 
sista åren kanske flitigare än någonsin. Speciellt har bety-
delsen av fettintag och fettkvalitet för att förebygga hjärt-
kärlsjukdom och för behandling av diabetes debatterats. En 
grundläggande fråga i sammanhanget är hur det vetenskap-
liga underlaget ska värderas. Vid seminariet diskuterades 
denna fråga med utgångspunkt från två nya rapporter; "Mat 
vid diabetes - en litteraturgenomgång" publicerad av SBU 
(Statens beredning för medicinsk utvärdering) i maj och 
rapporten "Fats and fatty acids in human nutrition", baserad 
på en expertkonsultation inom FAO/WHO under 2009. Ett 
referat från seminariet publicerades i årets andra nummer 
av Nordisk Nutrition. 

Enligt SBU-rapporten finns "starkt vetenskapligt stöd" 
(högsta bevisstyrkan) för att så kallad livsstilsbehandling, 
där råd om mat och kost med reducerat fettinnehåll och 
ökat fiberinnehåll kombineras med ökad fysisk aktivitet, 
skyddar mot utvecklingen av diabetes hos personer som har 
nedsatt förmåga att ta han om och omsätta glukos. Ingen 
annan slutsats nådde denna bevisstyrka. Med något svagare 
bevisstyrka, "måttligt starkt vetenskapligt stöd", fann man 
att lågfettkost respektive måttlig lågkolhydratkost har lik-
artade gynnsamma effekter på HbA1c ("långtidssockret") 
och kroppsvikt. Med lågfettkost avses en kost med högst 
30 procent av energiintaget från fett. Med måttlig lågkol-
hydratkost avses en kost där 30-40 procent av energiintaget 
kommer från kolhydrat. Man betonar att det saknas studier 
av tillräcklig kvalitet för att kunna bedöma långtidseffekterna 
hos personer med diabetes av extrem lågkolhydratkost med 
högt fettinnehåll, exempelvis så kallad LCHF-kost (low 

carbohydrate high fat). Säkerhetsaspekten är därför speciellt 
viktig vid klinisk uppföljning av personer som själva väljer 
sådan kost. En extrem lågkolhydratkost definieras som en 
kost där kolhydraterna ger 10-20 procent av energin. 

Vetenskaplig konferens:
"Tarmens bakterier- nyckeln till vår hälsa?" 
Under året har vi även arrangerat en traditionsenlig, öppen, 
vetenskaplig konferens. Denna gång i syfte att belysa aktuellt 
kunskapsläge avseende tarmflorans betydelse för hälsan 
och vilka krav på vetenskaplig dokumentation som ställs 
för att göra hälsopåståenden om prebiotika och probiotika. 
Konferensen "Tarmens bakterier - nyckeln till vår hälsa?", 
som ägde rum i Stockholm den 18 november, arrangerades i 
samarbete med Kungl. Vetenskapsakademiens nationalkom-
mitté för nutrition och livsmedelsvetenskap, Swespen (the 
Swedish Society for Clinicial Nutrition and Metabolism) och 
EU-projektet Tornado. Föredrag från konferensen kommer 
att sammanfattas i Nordisk Nutrition, nr 1 2011.

Intresset för tarmflorans betydelse för vår hälsa har under 
senare år upplevt en renässans. Forskningsaktiviteten inom 
området är stor och det finns ett stort antal produkter på 
marknaden med hälsopåståenden om effekter relaterade till 
tarmfloran. Det har dock visat sig svårt att få hälsopåståen-
den godkända enligt EU-förordningens regler. Under året 
har ett stort antal ansökningar erhållit negativa utfall efter 
vetenskaplig granskning av Efsa (European Food Safety 
Authority). Ett vanligt problem har varit att den aktuella 
bakterien inte betraktats som tillräckligt väl karaktäriserad.  
Förklaringen kan i vissa fall vara att företagen inte erhållit 
tillräckligt med information om vilken dokumentation som 
efterfrågas av Efsa. 

European Nutrition Foundation
I syfte att utbyta kunskap och erfarenheter har "nutrition 
foundations" runtom i Europa skapat ett nätverk kallat Eu-
ropean Nutrition Foundation (ENF). Nätverket initierades 
under våren 2009 vid ett möte i London. SNF har ställt sig 
positiva till att medverka i nätverket, och ser detta som 
en mycket bra möjlighet för att upprätthålla och öka sitt 
internationella kontaktnät. 

Under året höll ENF ett möte i Madrid, med Spanish 
Nutrition Foundation som värd. Mötet hölls i lokaler hos 
Spanish Nutrition Agency for Food Security & Nutrition, 
som också presenterade sin verksamhet. Temat för mötet 
var "Food and nutrition in Schools across Europe". Utifrån 
de presentationer som gavs vid mötet framkom bland an-
nat att Sverige var det enda landet med krav om att servera 
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gratis lunch i skolan. I UK har man däremot nyligen infört  
tydliga kvalitetskrav på den mat som serveras i skolans 
regi. Detta är en stor förändring, från att skolmaten i UK 
för några år sedan var av mycket undermålig kvalitet. En 
sammanfattning av mötets presentationer har publicerats 
i Nutrition Bulletin: Weichselbaum E, et al. Nutrition in 
schools across Europe: a summary report of a meeting 
of European Nutrition Foundations, Madrid, April 2010. 
Nutrition Bulletin 2010; 36: 124- 141. 

EU-projektet ”Healthgrain”
SNF har under fem år deltagit i en informationsmodul inom 
det europeiska fullkornsprojektet ”Healthgrain”. Inom pro-
jektet har bland annat interventionsstudier i syfte  att påvisa 
effekter av fullkorn på riskmarkörer för hjärt-kärlsjukdom 
och andra sjukdomar genomförts. Andra studier handlar om 
konsumenters förväntningar och förståelse av hälsopåståen-
den om fullkornsprodukter medan ytterligare andra syftat 
till att utveckla nya processteknologier, till exempel för 
att erhålla vissa fraktioner av fullkorn som är extra rika på 
substanser som kan antas bidra till positiva hälsoeffekter. 
Inom Healthgrain har man också diskuterat frågan om hur  
"fullkorn" ska definieras. 

Healthgrain avslutades med en öppen konferens i Lund 
5-7 maj 2010. Information om projektet Healthgrain och 
publikationer från projektet, inklusive projektets fullkorns-
definition, finns på www.healthgrain.org.

Hälsopåståenden - branschstöd 
SNF har ända sedan 1990 arbetat aktivt med frågor relaterade 
till hälsopåståenden, som rådgivande och samordnande inom 
det svenska egenåtgärdsprogrammet "Hälsopåståenden i 
märkning och marknadsföring av livsmedel. Livsmedels-
branschens regler (egenåtgärdsprogram)”. När Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 
december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden 
om livsmedel trädde i kraft den 1 juli 2007 upphörde de 
nationella regler för hälsopåståenden som omfattades av 
egenåtgärdsprogrammet att gälla. Behovet av rådgivning 
och information till livsmedelsbranschens aktörer är dock 
fortsatt stort, liksom behov av en marknadsbevakning och 
ärendebedömning som kompletterar myndigheternas kon-
troll. Mot denna bakgrund har Livsmedelsföretagen (Li) 
och Svensk Dagligvaruhandel beslutat att upprätthålla ett 
branschstöd, med SNF som rådgivande och samordnande 
part.

"Livsmedelsföretagens (Li:s) och Svensk Dagligvaruhan-
dels branschstöd för närings- och hälsopåsåenden" publi-

cerades den 1 december 2010. Syftet med branschstödet är 
att underlätta för livsmedelsbranschens aktörer att använda 
närings- och hälsopåståenden enligt förordningens regler, 
och att göra det på ett ansvarsfullt och balanserat vis.  
Branschstödet omfattar rådgivning, utbildningsverksamhet, 
handbok och marknadsbevakning/ärendebedömning (Livs-
medelsbranschens granskingsman, LGM). I samband med 
branschstödets publicering öppnades en ny hemsida, med 
information från branschstödet och länkar till information 
om närings- och hälsopåståenden från berörda myndigheter: 
www.hälsopåståenden.se. 

Under 2010 arrangerade SNF, i samarbete med bransch-
stödets huvudmän, två utbildningsdagar: "Närings- och 
hälsopåståenden - hur och för vem?" den 9 februari i Stock-
holm och "Maten och kroppen - en snabbkurs i näringslära" 
den 30 september i Malmö. Arbetet med den kommande 
handboken om närings- och hälsopåståenden påbörjades 
och beräknas vara klart i slutet av 2011. SNF:s kansli har 
under året följt utvecklingen inom förordningen, liksom 
framsteg i vetenskapliga frågor relaterade till hälsopåståen-
den. Kansliet har bland annat deltagit i informationsmöten 
med Livsmedelsverket och möten arrangerade av Efsa, 
European Food Safety Authority. 

Genom vårt engagemang inom branschstödet vill vi bidra 
till att användningen av hälsopåståenden i Sverige även 
fortsättningsvis sker på ett ansvarsfullt vis, och därmed 
bidrar till ett fortsatt stort förtroende från konsumenterna 
för livsmedel och livsmedelsbranschen. 

Rådgivning
Företag som är medlemmar i SNF erhåller viss rådgivning,  
som en medlemsförmån. Rådgivningen kan till exempel 
avse frågor gällande det vetenskapliga kunskapsläget inom 
mat- och hälsaområdet eller den vetenskapliga sakligheten 
av hälsopåståenden. Dialog med våra medlemmar i konkreta 
rådgivningsärenden är en viktig verksamhet för att vi ska 
uppnå föreningens ändamål att främja den praktiska till-
lämpningen av nutritionsforskningen. Vi vill därför tacka alla 
medlemmar som kontaktat oss i olika ärenden under 2010. 

Forskningstrategi- och finansiering
I Sverige saknas ett forskningsråd med tydligt och uttalat 
ansvar för området nutrition, samtidigt som det inte finns 
några specifika forskningsstiftelser/-fonder för detta om-
råde. Flera utredningar har gjorts genom åren, där behov 
av ökade resurser och samordning lyfts fram, men utan 
att några väsentliga förändringar kommit till stånd. Den 
problematiska situationen har vid upprepade tillfällen varit 
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föremål för diskussion inom SNF:s organ, inte minst inom 
forskningsnämnden. Under året har dessa diskussioner 
åter intensifierats, inklusive diskussion om vad SNF kan 
och bör bidra med i denna stora och komplexa fråga. Dis-
kussionerna kommer att fortsätta under 2011, då kansliet 
också avser avsätta ytterligare personella resurser för att 
arbeta med frågan. Samverkan mellan olika aktörer enga-
gerade i frågan är viktigt för möjligheten att åstadkomma 
påtagliga resultat. 

Att på lämpligt vis bidra till att nutritionsforskningens 
framtida villkor förbättras är en högst relevant uppgift för 
SNF. Företag som är med och stödjer SNF bidrar genom 
sitt medlemskap till detta forskningsfrämjande arbete. En 
stark svensk nutritionsforskning kan på flera vis gynna våra 
medlemmar. Med starka nationella vetenskapliga experter 
ökar till exempel möjligheten att föra sakliga dikussioner 
i de komplexa frågor som ofta uppstår när det gäller mat 
och hälsa. En saklig diskussion ger förutsättningar för ett 
högt konsumentförtroende för livsmedel och livsmedels-
branschen, och god kunskap bland konsumenterna om 
samband mellan mat och hälsa. 

Forskningsanslag
Som ett led i SNF:s forskningsfrämjande arbete delas varje 
år ett antal forskningsanslag ut till doktorander. Under 2010 
delades 7 st anslag ut á 50 000 kr. Anslagsfördelningen  
framgår på sidan 9. Tilldelade medel kan användas för 
utrustning, löner till teknisk personal, som ersättning till 
personer som ingår i försök samt för driftskostnader eller 
resor.

50 årsjubileum 2011
SNF bildades den 15 december 1961, och firar således 50 
år under 2011. Under 2010 inleddes förberedelserna för 
jubileet, som bland annat kommer att omfatta ett sym-
posium på temat "Svensk nutritionsforskning igår, idag, 
imorgon", planerat till den 12 oktober 2011. Inför sym-
posiet planeras en inventering av viktiga milstolpar inom 
nutritionsområdet, genom en öppen utlysning. Förutom 
att fira de första femtio åren syftar symposiet och övriga 
jubileumsaktiviteter till att tydliggöra nutritionsforsk-
ningens betydelse i samhället, och blir på så vis också en 
forskningsfrämjande insats.

Mat och hälsa i media - SNF:s hållning
Det mediala intresset för mat och hälsa har varit fortsatt 
stort under 2010. Områden som debatterats har till exempel 
varit de officiella kostrekommendationerna (speciellt av-
seende fett och fettkvalitet), tillsatser i maten, socker- och 
fettskatt och salt. 

Den mediala debatten om mat och hälsa har under året ofta 
speglats av inlägg från aktörer utan gedigen kunskap om 
livsmedelsvetenskap/-teknologi och nutrition. Debatten 
skulle sannolikt gynnas av ett ökat deltagande av sakkun-
niga experter. Att vara en aktiv mediaaktör kräver dock 
avsevärda resurser, och resurser av annan karaktär än de 
SNF:s kansli besitter i dagsläget. Detsamma gäller för 
andra typer av kommunikationsinsatser riktade till en bred 
allmänhet. Liksom tidigare har SNF därför även under 2010 
valt att istället i första hand rikta sin kommunikation till 
viktiga målgrupper, som i sin tur ofta möter media och/
eller allmänheten – det vill säga att informera informatörer. 

SNF:s målgrupper är i första hand yrkesverksamma inom 
livsmedelsbranschen och akademisk forskning och andra 
informatörer, som i sin yrkesroll har till uppgift att på olika 
vis kommunicera med allmänheten. Till dessa målgrupper 
har SNF under året kontinuerligt tillhandahållit saklig in-
formation om aktuella nutritionsfrågor genom tidskrifter, 
konferens-/seminarieverksamhet och rådgivning. På så 
vis har vi medverkat till att dessa aktörer på saklig grund 
kan bemöta och delta i debatter som uppstår, både på kort 
och lång sikt. 
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Konferensverksamhet - översikt

Under 2010 har SNF arrangerat fem konferenser/utbild-
ningsdagar:

9 februari: Utbildningsdag: Närings- och hälsopåståenden 
om livsmedel - hur och för vem?, Stockholm. Samarbete 
med Livsmedelsföretagen (Li) och Svensk Dagligvaruhan-
del. 112 deltagare. 

23 april: Medlemsseminarium: "Mättnad ätbeteende och 
viktkontroll", Lund (i samband med huvudmannamötet). 
32 deltagare. 

20 maj: Hot topic-seminarium: Vetenskaplig värdering 
av nutritionsforskning - ett dilemma för närings- och be-
handlingsrekommendationer?, Göteborg. Samarbete med 
Avdelning för klinisk näringslära, Göteborgs universitet. 
80 deltagare
  
30 september: Utbildningsdag: "Maten och kroppen - en 
snabbkurs i näringslära", Malmö. Samarbete med Livsmed-
elsföretagen (Li) och Svensk Dagligvaruhandel. 69 deltagare. 

18 november: "Tarmens bakterier - nyckeln till vår hälsa?" 
Samarrangemang med Kungl. Vetenskapsakademiens 
nationalkommitté för livsmedelsvetenskap och nutrition,  
Swespen och EU-projektet Tornado. 104 deltagare. 

Medverkan med föredrag i symposier och konferenser

Ingvar Bosaeus har genomfört följande föredrag: 

23 april, "Mättnad, ätbeteende och viktkontroll", SNF:s 
minisympsium, Lund

Susanne Bryngelsson har genomfört följande föredrag: 

9 februari: "EG-förordningen om närings- och hälsopå-
ståenden - en inledande översikt", utbildningsdag om 
näring- och hälsopåståenden, Stockholm. 

28 april: "Foods and nutrition in Schools - Sweden", pre-
sentation vid möte med European Nutrition Foundation 
Network i Madrid.  

3 maj, "Mediarapportering om mat och hälsa - en svår 
konst", CRC, Lunds universitet, Malmö

30 september, moderator vid utbildningsdagen "Maten 
och kroppen - en snabbkurs i näringslära"

7 december, "Health claims in Europe", föreläsning på 
nutritionistutbildningen

Nina Jansson har genomfört följande föredrag:

30 november, Föreläsning om hälsopåståenden, LTH, 
Lund 



7 (18)

 

Tidskriften
                 Nordisk Nutrition

Susanne Bryngelsson har varit chefredaktör och ansvarig 
utgivare för tidskriften. Redaktionen har bestått av SNF:s 
kansli och Lennart Wikström, Cultimedia Information AB.  
SNF:s nutritionsråd, forskningsnämnd och styrelse har bistått 
med synpunkter och förslag på innehåll. Lime AB har ansva-
rat för layout, produktion och annonsförsäljning. 

Innehåll 

Nummer 1. Tema: Protein
• Proteinbehov genom livet, Kajsa Asp Jonson
• Metabolism och behov av protein - historik och aktuella  
 frågeställningar, Leif Hambraeus
•  Vikt större problem än protein under graviditet & amning,  
 Elisabet Forsum
• Protein tidligt i livet - konsekvenser af et lavt eller højt  
 indtag, Kim Fleischer Michaelsen
• Protein och aminosyror för muskelfunktion, Bengt Saltin
• Sarkopeni - protein och styrketräning kan bromsa, Tommy  
 Cederholm
•  Olika proteinbehov för friska och sjuka, Ingvar Bosaeus
• Protein, mättnad och viktnedgång, Robert Brummer
• Idrottare - en riskgrupp för karies och tanderosion, Peter  
 Lingström, Dowen Birkhed
• Aktuella barnmatsregler - sammansättning och märkning,  
 Kristina Sjölin
•  Nytt ljus över närings- och hälsopåståenden, Susanne 
 Bryngelsson

Nummer 2. Tema: Aptitreglering
• Norsk ernæringspolitikk i 35 år, Lars Johansson
• D-vitaminet diskuteras - nya rekommendationer i Finland,  
 Christel Lamberg-Allardt
• Spelar måltidsordningen någon roll? Heléne Bertéus Fors- 
 lund
• Moderna (in)aktiviteter och brist på sömn får oss att äta  
 mer, Jean-Philippe Chaput, Lars Klingenbreg, Anders 
 Sjödin
•  Energidensitet - ett sätt att reglera energiintaget,  Elisabet         
 Rothenberg
• Nya euopeiska näringsrekommendationer, Susanne 
 Bryngelsson
• Vetenskaplig evidens i nutrition - nya rapporter från WHO  
 och SBU, Lars Ellegård
• Kostfaktorer och det metabola syndromet - observations 
 studier i fokus, Christina Berg

•  Glutenfri kost - normbrytande att inte kunna äta allt, Ceci 
 lia Olsson
• Barns smak-  och doftpreferenser utvecklas tidigt, Sara  
 Ask, Claude Marcus, Tanja Sobko

Nummer 3. Tema: Fett & fettkvalitet
• Kontroverser om mat och hälsa i fokus vid KI-jubileum,      
 Emily Sonestedt, Ulrika Ericson, Isabel Drake, Elisabet  
 Wirfält
•  Fettets kvalitet viktigare än mängden, Helena Bjermo
•  Hälsoeffekten av mättat fett - en epidemiologisk svårig 
 het, Isabel Drake, Elisabet Wirfält
•  Food & Nutrition Research  - ny vetenskaplig nutritions 
 tidskrift med "open access", Nils-Georg Asp
•  Vitaminer och mineraler - som mat eller kosttillskott,  
 Ulrika Ericson, Emily Sonestedt, Isabel Drake, Elisabet  
 Wirfält
•  Mjölkprodukter och kolesterolvärden, Nils-Georg Asp
•  Fysisk aktivitet, energiomsättning och graviditet - fortfa 
 rande finns frågetecken, Marie Löf
•  Nyckelhålet på restaurang, Ulf Bohman
•  Vatten - en fysiologisk balansakt, Kajsa Asp Jonson
•  Sund livsstil lönar sig, Nils-Georg Asp

Nummer 4. Tema: Hälsopåståenden
•  Kost med hälsosamma livsmedel kan ge betydande risk- 
 reduktion, Nils-Georg Asp
•  Ett liv i brus og dus, Lars Johansson
•  Branschstöd för närings- och hälsopåståenden, Susanne  
 Bryngelsson
•  Hälsopåståenden om livsmedel inom EU - vad krävs?
 Susanne Bryngelsson
•  Diogenes: Mera protein och minskat GI gör det lättare att  
 hålla vikten, Nils-Georg Asp
•  Arbetsplatsen - plattform för bra matvanor? Susanne  
 Bryngelsson
•  Food and successful aging: Mat för både friska och sköra  
 äldre, Nina Jansson
•  Energin är oförstörbar men kan förstöra oss, Leif Ham- 
 braeus
•  Hur kan nutritionsbehandlingen i vård och omsorg för- 
 bättras, Albert Westergren, Gita Hedin
•  Revidering av de nordiska näringsrekommendationerna,  
 Wulf Becker, Ulla-Kaisa Koivisto Hursti
•  Ätbeteende, både orsak och lösning vid anorexi och  
 fetma? Per Södersten, Modjtaba Zandian, Ioannis Ioaki 
 midis, Cecilia Bergh, Sigbritt Werner
•  Mat vid diabetes hos barn, Gun Forsander
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Tidskriften
        Food & Nutrition Research

Tidskriftens årgång 54.

Nils-Georg Asp har varit chefredaktör och ansvarig utgi-
vare och Agneta Hartlén  redaktionssekreterare. En grupp 
"assistant editors" har bistått redaktionen; Assoc  prof Inge 
Tetens (Danmark), Director Mikael Fogelholm (Finland) 
och Prof  Asim Duttaroy (Norge). 

Review Articles
• Assessment of health claims, content, and safety of 
herbal supplements containing Ginkgo biloba, Heidi P 
Fransen, Sylvia M.G.J. Pelgrom, Barbara Stewart-Knox, 
Dries de Kaste, Hans Verhagen
• Dairy products and plasma cholesterol levels, Lena 
Ohlsson

Invited Review Articles
• Can rye intake decrease risk of human breast cancer? 
Herman Adlercreutz

Original articles
• Development of satiating and palatable high-protein 
meat products by using experimental design in food tech-
nology, Hanne Kristine Sivertsen, Øydis Ueland, Frank 
Westad
• Evaluation of a digital method to assess evening meal 
intake in a free-living adult population, Anne Dahl Las-
sen, Sanne Poulsen, Lotte Ernst, Klaus Kaae Andersen, 
Anja Biltoft-Jensen, Inge Tetens
• Economicc valuation of the potential health benefits 
from foods enriched with plant sterols in Canada, Collin 
L. Gyles, Jared G. Carlberg, Jennifer Gustafson, David 
A.A. Davlut, Peter J.H. Jones
• Do study circles and a nutritional care policy improve 
nutritional care in a short- and long-term perspective in 
special accommodations? Albert Westergren, Gita Hedin
• Nutrient density of beverages in relation to climate 
impact, Annika Smedman, Helena Lindmark-Månsson, 
Adam Drewnowski, Anna-Karin Modin Edman
• Postprandial energy expenditure in whole-food and 
processed-food meals; implications for daily energy ex-
penditure, Sadie B. Barr, Jonathan C. Wright

• Increasing doses of fiber do not influence short-term 
satiety or food intake and are inconsistently linked to 
gut hormone levels, Holly J. Willis, William Thomas, 
Alison L. Eldridge, Laura Harkness, Hilary Green, 
Joanne L. Slavin
• Objective and quantitative definitions of modified food 
textures based on sensory and rheological methodology, 
Karin Wendin, Susanne Ekman, Margareta Bülow, Olle 
Ekberg, Daniel Johansson, Elisabet Rothenberg, Mats 
Stading
• Body fat and dairy products intake in lactase persistent 
and non-persistent children and adolescents,
Ricardo Almon, Emma Patterson, Torbjörn K. Nilsson, 
Peter Engfeldt, Michael Sjöström
• The effect of fibre amount, energy level and viscosity 
of beverages containing oat fibre supplement on percei-
ved satiety, Marika Lyly, Nora Ohls, Liisa Lähteenmäki, 
Marjatta Salmenkallio-Marttila, Kirsi-Helena Liukko-
nen, Leila Karhunen, Kaisa Poutanen
• Nutrient intake of young childen with Prader-Willi 
syndrome, Marianne Lindmark, Kaja Giltvedt, Svein O. 
Kolset
• Salt conent in canteen and fast food meals in Den-
mark, Lone Bank Rasmussen, Anne Dahl Lassen, Kir-
sten Hansen, Pia Knuthsen, Erling Saxholt, Sisse Fagt

Letters to Editor
•Response-letter to the editor regarding nutrient density 
of beverages in relation to climate impact, Annika Smed-
man, Helena Lindmark Månsson, Adam Drewnowski, 
Anna-Karin Modin Edman
• Nutrient density of climate impact index is an inappro-
priate system for ranking beverages in order of climate 
impact per nutritional value, Peter Scarborough, Mike 
Rayner

Report
•The definition of dietary fiber - discussion at the Ninth 
Vahouny Fiber Symposium; building scientific agre-
ement, John F. Howlett, Victoria A. Betteridge, Martine 
Champ, Stuart A.S. Craig, Agnes Meheust, Julie Mille 
Jones

Current topic
• Whole grain for whom and why? Wenche Frølich, Per 
Åman
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Forskningsanslag

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

Ava Allahyar, Inst f medicin, Göteborgs universitet: Role of 
the gut microbiota in glucos metabolism.

Linda Bakkman, Inst f medicin, Karolinska univ.sjukhuset: 
Viktreglering - inte så enkelt som att äta mindre och röra 
sig mer.

Ethel Kautto, Inst f kostvetenskap, Umeå universitet: Kost-
behandling vid celiaki- en ljusare framtid eller ett svarthål?

Matti Marklund, Inst f livsmedelsvetenskap, SLU, Uppsala: 
Alkylresorcinol metabolites as biomarkers for whole grain 
wheat and rye intake.

Julia Svensson, Inst f kliniska vetenskaper, Lunds univer-
sitet: Den prostprandiella lipidstegringen hos kvinnor efter 
intag av alfa-linolensyrarik olja. En jämförelse med smör 
och oliv.

Kristofer Thörn, Inst f medicinsk cellbiologi, Uppsala 
universitet: Sphingosine-1-phosphate signaling in insulin-
producing ß-cells.

Matilda Ulmus, Inst f biomedicin nutrition, Lunds univer-
sitet: Optimering av kostfibers hälsoegenskaper: Använd-
ning av processtekniker för styrning av struktur- och 
ytegenskaper.

Editorial Board 
Editorial Board har under 2010 bestått av: 
Arne V. Astrup (Denmark)
Robert-Jan Brummer (Sweden)
Philip Calder (UK)
Tommy Cederholm (Sweden)
Lars Ove Dragsted (Denmark)
Olle Hernel (Sweden)
Peter Jones (Canada)
Bo Lönnerdal (USA)
John A. Milner (USA)
Marja Mutanen (Finland)
Joseph Rafter (Sweden)
Gabriele Riccardi (Italy)
Ian Rowlan (UK)
Seppo Salminen (Finland)
Toshio Shimizu (Japan)
Linda Tapsell (Australia)
Alicja Wolk (Sweden)
Per Åman (Sweden)

Editorial Board är rådgivande beträffande tidskriftens ve-
tenskapliga innehåll och bedömer kvalitén på originalar-
tiklar och reviews före publicering. 

Utgivning har skett i samarbete med förlaget Co Action 
Publishing.

Indexering
Tidskriften är indexerad i följande databaser: CAB Ab-
stracts, EMBASE (Excerpta Medica), Food Science and 
Technology Abstracts (FSTA) and SWEMED och Pub-
Med Central.

Personal

Personalen har bestått av: 
Nils-Georg Asp, prof, redaktör Food & Nutrition Research
Ingvar Bosaeus, prof, vetenskaplig företrädare 
Susanne Bryngelsson, fil dr, vd och redaktör Nordisk Nutrition
Nina Jansson, med dr, handläggare (fr o m september)
Agneta Hartlén, sekreterare, ekonomisk handläggare 
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Medlemsföretag och huvudmän

SNF hade under år 2010 33 medlemsföretag.
Medlemmarna förtecknas nedan jämte huvudmännen

AarhusKarlshamn, Benny Wennemark, dir
Abba Seafood AB, Mats Lennersten, utvecklingschef
Arla Foods Amba, Merete Myrup Christensen, Nutrition 
Manager 
Axfood  Sverige AB, Pethra Lundh, chef miljö, hälsa, kvalitet
Bergendahlsgruppen AB, Mikael Otterberg, inköpsdir 
Campbell Soup Sweden AB, Rickard Albin , Nordic De-
velopment Manager
Coop Sverige AB, Mikael Robertsson, miljöchef
Danone Sweden, Frida Keane, Health Marketing 
Manager
Fazer Bageri, Per Sandberg, vd
Findus Sverige AB, Inger C Larsson, dir
ICA Sverige AB, Lisbeth Kohls, dir
KPL Good Food Practice, Johan Olsson, R&D/vd
Kraft Foods Sverige AB, Boel Östlund, tekn chef 
Lantmännen Food R&D, Mats Larsson, utv chef
Livsmedelsföretagen (Li), Agneta Dreber, vd
Mars Sverige AB, Mette Fjeldsøe Corporate Affairs 
Manager
Nestlé Sverige AB, Anette Järvi, Nutritional Scientific 
Advisor 
Nordic Sugar A/S, Ingrid Salomonsson, Scientific advisor
Nordisk Kellogg’s A/S, Christina Flänsgård, Nutrition 
Manager 
Nutricia Nordica AB, Maria Linsmo, produktchef
Oatly AB, Angeliki Öste Triantafyllou, R&D Director
Probi AB, Michael Oredsson, vd
Procordia Food AB, Ingrid Landgren, innovationschef
Pågen AB, Monika Dahlkvist, utvecklingschef
Semper AB, Catharina Tennefors, dir
Svensk Dagligvaruhandel, Thomas Svaton, vd
Svensk Köttinformation AB, Ella Nilsson, vd
Svensk Mjölk, Hans-Erik Pettersson, forskningschef
Svenska Kvarnföreningen, Fredrik Strömblad, vd

Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, 4 ledamöter representerande 
medlemmarna och 3 ledamöter som representerar nutritions-
forskningen och är knutna till offentlig institution. Därjämte 
är verkställande direktören, och i förekommande fall ve-
tenskaplig företrädare, självskrivna ledamöter av styrelsen.
Styrelsen sammanträder tre gånger varje år samt därutöver, 
då ordföranden anser så erforderligt, eller då så påfordras 
av minst tre styrelseledamöter.

Styrelsen har haft följande ledamöter:

Ordförande, Annika Åhnberg, 
Hélène Arrenfeldt, samordnare Svensk Dagligvaruhandel, 

Stockholm
Tommy Cederholm, prof, Inst för folkhälso- och vårdve-

tenskap, Uppsala universitet 
Agneta Dreber, vd, Livsmedelsföretagen (Li), Stockholm
Inger C Larsson, dir, Findus Sverige AB, Bjuv
Peter Lingström, prof, Odontologiska Inst för kariologi, 

Sahlgrenska Akademin/Göteborgs universitet
Hans-Erik Pettersson, forskn chef, Svensk Mjölk, Lund
Ann-Sofie Sandberg, prof, Inst f kemi och bioteknik, 
Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Styrelsen sammanträdde den 4 mars, 22 april,
15 september och 9 december 2010.

Valberedningen

Thomas Svaton, vd, Svensk Dagligvaruhandel
Ingmar Börjesson, FoU dir, Lantmännen Food R&D, 
Stockholm                
Eva Skoog, Unilever Sverige AB, Helsingborg
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Forskningsnämnden 

Styrelsen utser en forskningsnämnd, bestående av förutom 
föreningens verkställande direktör och vetenskaplige 
företrädare, högst 8 ledamöter och högst 2 suppleanter, 
vilka samtliga skall vara eller ha varit aktivt verksamma 
vetenskapsmän knutna till offentliga institutioner och sys-
selsatta inom sådana ämnesområden, som bedöms vara av 
särskild betydelse för nutritionsforskning. Forskningsnämn-
den skall handlägga vetenskapliga frågor av betydelse för 
föreningens verksamhet, inklusive förslag till fördelning 
av forskningsanslag. 

 
Forskningsnämnden har haft följande ledamöter:

Göran Hallmans*, prof, Enheten f näringsforskning,   
Umeå universitet
Mai-Lis Hellenius*, prof, Centrum f allmänmedicin,   
Karolinska Institutet, Stockholm
Olle Hernell, prof, Inst f pediatrik, Umeå universitet
Ingegerd Johansson, prof, Inst f cariologi, Umeå univer-

sitet
Marju Orho-Melander, doc, Lunds universitet
Joseph Rafter, prof, Inst f biovetenskaper och närings-

lära, Karolinska Institutet, Stockholm
Elisabet Wirfält, doc, Lunds universitet
Per Åman*, prof, Inst f  livsmedelsvetenskap, 
 Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala
 (ordförande) 

Forskningsnämnden sammanträdde den 2 mars och 
6 december 2010

Förslag till fördelning av forsk nings anslag har delegerats till 
”lilla forsknings nämnden”, som bestått av ordf. Per Åman 
och tre övriga leda möter, markerade med* . Sekre terare har 
varit Susanne Bryngelsson.

Nutritionsrådet

Nutritionsrådet består av 5 ledamöter och 2 suppleanter, 
som utses av forskningsnämnden, och 5 ledamöter och 
2 suppleanter som utses av ordinarie huvudmannamöte. 
Ledamöterna skall representera olika kunskapsområden 
inom forskningen respektive medlemmarnas verksamhets-
fält. Föreningens verkställande direktör och vetenskaplige 
företrädare är självskrivna ledamöter. Nutritionsrådet är ett 
forum för kunskapsutbyte mellan akademi och medlemmar 
och sammanträder minst två gånger varje år. 

Nutritionsrådet har haft följande ledamöter:

Viola Adamsson, PR & Nutrition Manager, 
 Lantmännen Food R&D, Stockholm
Merete Myrup Christensen, Nutrition Manager, 
 Arla Foods, Viby, Danmark (suppl)
Anders Högberg, Manager Nutrition & Health,
 Orkla Foods, Örebro
Anette Järvi, Nutritional Scientific Advisor, 
 Nestlé Norden, Helsingborg
Latifa Lindberg, Nordic Nutrition Manager,
  Unilever Sverige AB, Stockholm (tidigare Coop)
Elisabeth Rytter, Ansvarig forskning och nutrition, 
 Livsmedelsföretagen (Li), Stockholm
Ingrid Salomonsson, Scientific Advisor, 
 Nordic Sugar AB, Köpenhamn, Danmark
Dowen Birkhed, prof, Odontologiska inst, 
 Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
Jan Brummer, prof, Enh f klin medicin, Örebro univer-
 sitet (suppl)
Lena Hulthén, prof, Avd f klinisk näringslära, 
 Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Claude Marcus, prof, Inst f kliniska vetenskaper, Enh f 

pediatrik,  Huddinge sjukhus
Margareta Nyman, prof, Industriell näringslära och 
 livsmedelskemi, Lunds universitet
Ulf Risérus, doc, Inst f  hälso- och vårdvetenskap, 
 Uppsala universitet (suppl)
Magdalena Rosell, doc, Inst för biovetenskaper och 
 näringslära, Karolinska Institutet, Huddinge 
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Resultatöversikt
(belopp i tkr)

         2010 2009  2008  2007 
 
Verksamhetsintäkter     3 659  3 481  3 843  4 107  

Årets resultat efter finansiella poster     219  -236       -344     216  
  
Balansomslutning     1 318          1 091            1 564  1 973            

Antal anställda             2        3                      4         4  
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Resultaträkning

  NOT 2010 2009 

INTÄKTER

Verksamhetsintäkter 2 3 659 648 3 481 376 

KOSTNADER

Övriga externa kostnader 3, 4 -1 724 025 -1 565 611 
Personalkostnader 5 -1 956 702 - 2 134 675 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6 -10 300 -16 112 
   3 691 027 -3 716 398 
 

VERKSAMHETENS RESULTAT  -31 379 -235 022 

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepapper  131 557 -55 703 
Ränteintäkter och liknande poster 7 119 146 55 031 
Räntekostnader  - -26 

Resultat efter finansiella poster  219 324 -235 720 

Årets resultat  219 324 -235 720 
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Balansräkning
  NOT 2010 2009 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 6 8 500 18 800 

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  244 646 14 976 
Övriga fordringar  84 827 57 127
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  50 990 47 883 
Summa kortfristiga fordringar  380 463 119 986 

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar 8 888 832 739 215 

Kassa och bank  125 007 269 803 

Summa omsättningstillgångar  1 394 302 1 129 004 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 402 802 1 147 804 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 9

Balanserat kapital  830 406 1 066 126 
Årets resultat  219 324 -235 720 
Summa eget kapital  1 049 730 830 406 

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  108 772 64 276 

Övriga kortfristiga skulder  66 169 52 744 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  178 131 200 378 
Summa kortfristiga skulder  353 072 317 398 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 402 802 1 147 804 
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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:  2010 2009 

Medlemsbidrag  2 294 000 2 540 000 
Tidskrift /FNR  59 063 37 500 
Tidskrift /Nordisk Nutrition  277 357 209 294 
Konferenser/symposier  116 100 151 120 
EU-projekt  - 95 140 
Branschstöd / utbildn.dagar  905 628 400 000 
Diverse intäkter  7 500 48 322 
Summa intäkter  3 659 648 3 481 376 
 

NOT 3 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

Övriga externa kostn fördelar sig enligt följande:  2010 2009 

Tidskrift Nordisk Nutrition  368 635 269 850 
Tidskrift/ FNR Redaktion  17 448 51 449 
Konferenser/symposier  123 451 110 605  
Forskningsanslag  350 000 454 000 
EU-projekt  18 500 10 850  
Branschstöd / utbildn.dagar  243 467  44 279
Lokalkostnader  194 821 193 751 
Övriga interna kostnader  12 857 23 264 
Sammanträde/resor  125 469 134 619 
Representation/annonsering  16 253 24 968 
Administration/kontor  48 608 47 618 
Telefon, datakom, porto  55 371 55 967 
Försäkringar  5 155 4 951 
Förvaltning/revision  27 366 35 444 
Bankkostnader  5 437 6 020 
Övriga externa tjänster o div. kostn.  111 187 97 976 
Summa kostnader   1 724 025 1 565 611 

NOT 4 ARVODE FÖR REVISION

   2010 2009 

Ernst & Young, Revisionsuppdrag  15 000 14 000 
Summa kostnader  15 000 14 000 
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NOT 5 PERSONAL

   2010 2009 

Medelantalet anställda har under året varit 2 (3) varav 2 ( 2) kvinnor. 
Löner och ersättningar samt sociala avgifter har utgått med
Till styrelse och VD  626 400 624 195 
Till övriga anställda och andra uppdragstagare  854 151 990 677 
Sociala avgifter enl lag och avtal  446 754 468 541 
Summa kostnader  1 927 305 2 083 413 

NOT 6 INVENTARIER

   2010 2009 

Ingående anskaffningsvärde  310 594 292 082 
Årets investeringar  0 18 512 
Årets utrangering  -78 799 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  231 795 310 594 

Ingående avskrivningar  -291 794 -275 682 
Årets avskrivning  -10 300 -16 112 
Årets utrangering  78 799 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -223 295 -291 794 

Bokfört värde  8 500 18 800 
 

NOT 7 RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE POSTER

   2010 2009 

Utdelningar  29 533 50 033 
Ränteintäkter  89 613 4 998 
Summa   119 146 55 031 

NOT 8 KORTFRISTIGA PLACERINGAR

   2010 2009 

Bokfört värde 31/12  888 832 739 215 
Marknadsvärde 31/12  3 228 207 2 964 696 
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Värdepapper per 2010-12-31  

Antal /Nom Innehav  Markn.värde, kr Fördeln, %

Svenska aktier   1 674 182 51,86
Utländska aktier  229 193 7,10
Utländska räntebärande  1 275 197 39,50
Övriga noterade värdepapper  49 635 1,54
Totalsumma värdepapper  3 228 207

NOT 9 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

   Bundet Fritt

Belopp vid årets ingång  455 000 375 406
Redovisat resultat  - 219 324
Belopp vid årets utgång   455 000 594 730

Stockholm 11 mars 2011 
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