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I juni hölls den 10:e nordiska nutritionskonferen-
sen, i Reykjavik. En av de glada nyheterna däri-
från är att SNF:s vetenskaplige företrädare, Ingvar 
Bosaeus, åkte hem med budkaveln i sin resväska 
- när det är dags nästa gång är landet Sverige och 
SNF en av arrangörerna! Väl mött 2016!

I oktober  publicerades den så kallade 13.1-listan 
med 222 stycken godkända hälsopåståenden. Lis-
tan är ett viktigt framsteg. I vilken mån den kan 
betraktas som en framgång beror på hur den kom-
mer att användas. SNF ser det som en angelägen 
uppgift att underlätta för företagen att använda 
närings- och hälsopåståenden på ett vis som bidrar 
till ett högt förtroende från konsumenterna för 
livsmedel och livsmedelsbranschen – en ambition 
som vi delar med Livsmedelsföretagen (Li) och 
Svensk Dagligvaruhandel (SvDH), i vårt gemen-
samma arbete inom branschstödet för närings- och 
hälsopåståenden. Branschstödet har under året 
utformat en checklista, publicerat en handbok och 
arrangerat en utbildningsdag. 

Och detta är bara ett urval av alla de händelser 
och frågor som berört SNF under 2012. Det var 
ett välfyllt år. Men i ännu högre grad var det ett 
sorgens år. 

Den 1 juni gick SNF:s tidigare vd Nils-Georg Asp 
bort. Han lämnade ett stort tomrum efter sig, inte 
bara för alla som personligen stod honom nära, 
utan för hela nutritionsvärlden. Vi kan alla hedra 
hans minne genom att göra som han; se möjlighe-
terna framför problemen och inte ge upp i arbetet 
för nutritionsforskningens framsteg, och för sprid-
ningen av de kunskaper denna forskning ger. Det 
blir aldrig detsamma, men the show must go on, 
som han skulle ha sagt. 

Under det gångna året har vi fått glädjande besked 
om att svenskarnas matvanor förbättrats sedan 
1997/-98, enligt den nya matvaneundersökningen 
Riksmaten vuxna 2010-11. Alla tecken på att det 
går att påverka utvecklingen i rätt riktning är upp-
muntrande! Men man kan också konstatera att det 
finns mer att göra – varannan svensk är överviktig 
eller fet, och framförallt yngre har ett högt intag 
av söt och fet mat, lågt intag av frukt, grönsaker, 
fisk och fullkorn. 

Under året har vi också fått tecken på att det inte 
går åt rätt håll på alla håll. I den så kallade Väs-
terbottenstudien har man funnit att såväl intaget 
av mättat fett som kolesterolnivåerna i blodet har 
ökat under senare år. Ett bekymmersamt tecken på 
att befolkningen i norra Sverige ändrat sina mat-
vanor till det sämre för hjärthälsan, kanske som 
en konsekvens av den under senare år så intensiva 
debatten om fett eller kolhydrater – som om ma-
ten bara bestod av två näringsämnen! Under året 
har dock denna debatt inte fått så stor uppmärk-
samhet. Förhoppningsvis minskar därmed också 
intresset för extrema dieter med mycket mättat fett, 
så att vi får se en mer positiv utveckling framöver.

Ett näringsmne som däremot åtnjuter en ökande 
uppmärksamhet är D-vitamin. Nyare rön tyder på 
att D-vitamin kan ha betydelse för fler områden 
än benhälsa, vilket föranlett en diskussion om re-
kommendationerna borde höjas. En fråga som vi 
belyste i  årets första nummer av Nordisk Nutrition.  

Mot slutet av året fick även problemet med vårt 
höga intag av salt ett medialt genomslag. För-
hoppningsvis har det medfört en ökad medveten-
het hos konsumenterna. Ett ökat intresse från kon-
sumenterna att välja saltreducerade produkter är 
avgörande för branschens motivation att fortsätta 
det arbete man påbörjat i frågan.  

Arbetet med de nya nordiska näringsrekommen-
dationerna (NNR 5) tog under hösten flera steg 
framåt. Delar av rekommendationerna lades ut för 
synpunkter och delar av det vetenskapliga under-
laget publicerades i SNF:s vetenskapliga tidskrift 
Food & Nutrition Research. Det centrala budska-
pet är att hela kosten spelar roll!  

The show must go on  

Susanne Bryngelsson, vd
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SNF Swedish Nutrition Foundation 

skapar förutsättningar för företag och forskare 
att medverka till en god folkhälsa. 

SNF 
- är en kunskapsbro mellan nutritionsforskningen och livsmedelsbranschen, 
- förmedlar saklig information om mat och hälsa till viktiga aktörer i samhället.
- 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 har under 2012 bedrivits genom 
    •  Utgivning av tidskrifterna Food & Nutrition Research och Nordisk Nutrition 
    •  Symposie- och konferensverksamhet
    •  Utdelning av forskningsanslag
    •  Rådgivning    
    •  Branschstödet för närings- och hälsopåståenden 

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 nutritionsområdet med 
”open access”, vilket innebär att alla artiklar som publiceras i Food & Nutrition Research är fritt till-
gängliga på tidskriftens hemsida. www.foodandnutritionresearch.net

"Livsmedelsföretagens (Li:s) och Svensk Dagligvaruhandels branschstöd för närings- och hälsopå-
ståenden" infördes den 1 december 2010. Syftet med branschstödet är att underlätta för livsmedels-
branschens aktörer att använda närings- och hälsopåståenden enligt gällande regler, och att göra det på 
ett ansvarsfullt och balanserat vis. SNF har en rådgivande och samordnande roll inom branschstödet. 
www.hälsopåståenden.se
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Nils-Georg Asp 1944-2012 
Professor Nils-Georg Asp, gick bort den 1 juni 2012. 
Nils-Georg Asp var vd för SNF Swedish Nutrition 
Foundation (1990-2009) och redaktör för tidskrifterna 
Scandinavian Journal of Food & Nutrition (2006-2007) 
och Food & Nutrition Research (2008-2012).

Som legitimerad läkare och docent i medicinisk och 
fysiologisk kemi bedrev Nils-Georg Asp fr o m 1972 
sin forskning vid avdelningen för industriell närings-
lära vid Kemicentrum, Lunds universitet. 1980 blev 
han professor i livsmedelskemi. 1988 tog han över 
professuren i industriell näringslära, efter professor 
Arne Dahlqvist. Kombinationen av en bakgrund inom 
medicinen, en framgångsrik forskningskarriär inom 
livsmedelsområdet och uppdraget som vd för SNF 
gjorde Nils-Georg Asp till en helt unik tillgång för 
både nutritionsforskningen och livsmedelsbranschen.

I sitt avhandlingsarbete studerade Nils-Georg Asp 
laktas i tunntarmen. Han bidrog bland annat till utveck-
lingen av enzymatiska processer där man i industriell 
skala kunde bryta ner laktas till enkla sockerarter och 
till att karakterisera enzymrubbningen vid en mycket 
sällsynt form av laktasbrist som föreligger redan vid 
födseln. Hans forskningsområde vid avdelningen 
för industriell näringslära omfattade studier av hur 
värmebehandling påverkar livsmedels näringsvärde, 
utveckling av analysmetoder för kostfiber i livsmedel 
och studier av kostfibers fysiologiska effekter. Hans 
stora och tidiga engagemang för samverkan mellan 
akademin och livsmedelsbranschen var helt avgörande 
för att Sverige som första land i världen redan 1990 
kunde införa ett regelverk (egenåtgärdsprogram) för 
hälsopåståenden om livsmedel.

För både sin forskning och för arbetet med hälsopå-
ståenden blev Nils-Georg Asp känd och erkänd, såväl 
i Sverige som internationellt.

Nordisk Nutrition 
Forskningsinformation är en av SNF:s viktigaste upp-
gifter. Utgivningen av Nordisk Nutrition är en central 
del av verksamheten och ett viktigt verktyg för att 
sprida saklig information om forskningsframsteg inom 
mat- och hälsaområdet. 

Nordisk Nutrition är en informationstidskrift på svens-
ka/nordiska språk, med målsättning att på vetenskaplig 
grund informera om och delta i debatten kring aktuella 
frågor inom nutritionsområdet, inklusive frågor relate-
rade 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 forskning 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 Svensk Förening för Näringslära avtalat 
om en kollektiv prenumeration för sina medlemmar. 
Antalet prenumeranter har under 2012 varit 900. 

Under 2012 utkom Nordisk Nutrition med fyra num-
mer. Teman under året har varit; "D-vitamin", "Mat i 
det offentliga" och "10:e Nordiska nutritionskonferen-
sen". Utöver temaartiklarna har vi bland annat också 
rapporterat om det vetenskapliga underlaget till de 
kommande nya nordiska näringsrekommendationerna, 
den svenska matvaneundersökningn "Riksmaten vuxna 
2010-11" och om utvecklingen gällande närings- och 
hälsopåståenden. Publicerade artiklar listas på sid 9. 

Mer information: nordisknutrition.se 

Verksamhetsåret 2012
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Food & Nutrition Research
Food & Nutrition Research är en vetenskaplig tidskrift 
som publiceras elektroniskt och ”open access”. Det 
innebär att artiklarna finns fritt tillgängliga på nätet, 
utan prenumeration. 

Utgivningen av en vetenskaplig tidskrift parallellt 
med Nordisk Nutrition stärker SNF:s anseende i ve-
tenskapssamhället. Food & Nutrition Research ger  
också synergieffekter genom att generera material till 
Nordisk Nutrition. 

Under 2012 har FNR publicerat 20 originalartiklar, 1 
översiktsartikel, 1 artikel inom temat "migration, nutri-
tion and health" och 1 "Editorial", samt 4  systematiska 
översiktsartiklar som utgör vetenskapligt underlag 
till de kommande nya nordiska näringsrekommenda-
tionerna (NNR5). Ytterligare ca 15  NNR5-artiklar 
förväntas under 2013. Publicerade artiklar  under 2012 
listas på sid 10.

En inofficiell så kallad impact factor för FNR har för 
2012 beräknats till 1.625. En impact factor utgör ett  
slags kvalitetsmått på tidskriften, baserat på hur ofta 
den citerats av andra vetenskapliga artiklar. Citerings-
frekvensen för FNR kan antas öka väsentligt under 
kommande år, inte minst med anledning av publice-
ringen av NNR5-artiklarna.  

Chefredaktör för FNR är sedan årsskiftet Mikael Fo-
gelholm, Helsingfors universitet. Övriga redaktörer för 
FNR har under året varit SNF:s tidigare vd Nils-Georg 
Asp, Lunds universitet, Asim Duttaroy, universitetet i 
Oslo och Inge Tetens, Danmarks tekniska universitet 
(DTU), Köpenhamn 

Mer information: foodandnutritionresearch.net. 

Seminarium 
"Mediet - mat och hälsa i media”
Media har en stor makt och påverkar människors kun-
skap och beteenden. För att den mediala rapporteringen 
om mat och hälsa ska bli mer saklig och tydlig krävs ett 
ökat engagemang från och samverkan mellan forskare, 
organisa tioner och myndigheter. Få enskilda aktörer 
förfogar ensam över de mediala verktyg som behövs. 
Detta var några av de övergripande slutsatserna från 
SNF:s seminarium "Mediet - mat och hälsa i media", 
som arrangerades i samband med  huvudmannamötet 
den 24 april 2012. 
 
 De nya nordiska näringsrekommendationerna (NNR5) 
nämndes som en möjlighet för såväl myndigheter, 
forskare och företag att göra sig mer synliga och föra 
ut budskap om samband mellan mat och hälsa, som 
kan underlätta för konsumenten att göra hälsosamma 
val som bidrar till en god folkhälsa. 

Ett referat från "Mediet - mat och hälsa i media" pu-
publicerades i Nordisk Nutrition, nr 2 2012. 

Mat och hälsa i media - SNF:s hållning 
Att vara en aktiv mediaaktör kräver avsevärda resurser, 
och resurser av annan karaktär än de SNF:s kansli be-
sitter i dagsläget. Detsamma gäller för andra typer av 
kommunikationsinsatser riktade till en bred allmänhet. 
Liksom tidigare har SNF därför även under 2012 valt 
att 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 information om aktuella nutri-
tionsfrågor genom tidskrifter, konferens-/seminarie-
verksamhet 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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Konferens
"Mat och gener”
Intresset för möjligheten att ge individuella kostråd är 
stort och ökande. Även om kunskapen om genetiska 
variationer har ökat i snabb takt de senaste åren åter-
står flera viktiga frågor att besvara, innan kostråd på 
individnivå kan anses tillförlitliga: Hur påverkar maten 
och fysisk aktivitet regleringen av våra gener och den 
genetiska risken för sjukdomar? Och hur påverkas 
epigenetiska processer och tarmens mikroflora? Vid 
konferensen ”Mat och gener” diskuterades dessa frågor 
utifrån de senaste forskningsresultaten. 

Baserat på konferensen planeras ett temanummer om 
"mat och gener" i Nordisk Nutrition nr 1 2013.

European Nutrition Foundation
I syfte att utbyta kunskap och erfarenheter bildades 
2009 European Nutrition Foundation (ENF). British 
Nutrition Foundation samordnar nätverket. Målsättning 
är att hålla ett årligt möte. Ett tiotal organisatoner är 
knutna till nätverket. 

ENF utgör en mycket bra möjlighet för SNF att upp-
rätthålla och öka nätverket av internationella kontak-
ter, och kan vara potentiellt viktigt för den framtida 
utvecklingen i frågor som är av gemensamt intresse 
för Europas ”nutrition foundations”. 

Under året hölls ett möte i London den 25 juni, med 
Brittish Nutrition Foundation (BNF) som värd . Temat 
för mötet var  "Behaviour change". Mötet arrangerades 
i samband med  BFN:s 45-årsjubileum.

Hälsopåståenden - branschstöd 
SNF har ända sedan 1990 arbetat aktivt med frågor 
relaterade till hälsopåståenden - först som rådgivande 
och samordnande inom det svenska egenåtgärdspro-
grammet "Hälsopåståenden i märkning och mark-
nadsföring av livsmedel. Livsmedelsbranschens regler 
(egenåtgärdsprogram)” (1990-2008) och därefter som 
rådgivande och samordnande inom "Livsmedelsföre-
tagens och Svensk Dagligvaruhandels branschstöd för 
närings- och hälsopåståenden" (publicerades 
1 december 2010). 

Sedan den 1 juli 2007 regleras användningen av nä-
rings- och hälsopåståenden av förordningen (EG) nr 
192472006 . Genom sitt engagemang i branschstödet 
vill SNF bidra till att underlätta för livsmedelsbrans-
chens aktörer att använda närings- och hälsopåståenden 
enligt förordningens regler, och till att de används på 
ett ansvarsfullt sätt, som bidrar till ett fortsatt stort 
förtroende från konsumenterna för livsmedel och 
livsmedelsbranschen.

Branschstödet omfattar rådgivning, utbildningsverk-
samhet, handbok och marknadsbevakning/ärendebe-
dömning (Livsmedelsbranschens granskningsman, 
LGM). Mer information: hälsopåståenden.se. 

Handbok och utbildningsdag 
Under året färdigställdes den första versionen av 
branschstödets handbok. Handboken publicerades den 
2 oktober, och presenterades samma dag vid bransch-
stödets utbildningsdag "Hälsosamma budskap om mat 
- hur gör man rätt?", Stockholm. 

Handboken  har publicerats elektroniskt på branschstö-
dets hemsida, hälsopåståenden.se. I handboken finns 
samlad information från bland annat förordningen 
om närings-och hälsopåståenden, relevanta delar av 
Livsmedelsverkets vägledning till denna förordning 
samt branschstödets kommentarer och förtydligande 
exempel. Förhoppningen är att handboken blir en 
hjälp i företagens vardag och att den stimulerar fler 
att utveckla och saluföra nyttiga livsmedel med hjälp 
av hälsosamma budskap. 

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, produktutveckling av 
hälsofrämjande livsmedel eller användning av närings- 
och hälsopåståenden. Dialog med våra medlemmar 
i konkreta rådgivningsärenden är avgörande för att 
uppnå föreningens ändamål att främja den praktiska 
tillämpningen av nutritionsforskningen. Tack till  alla 
medlemmar som kontaktat oss under 2012! 
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Forskningsstrategi- 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 område. 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 är 
en ständigt aktuell fråga för diskussion inom SNF:s 
organ, inte minst inom forskningsnämnden. Samver-
kan mellan olika aktörer engagerade i frågan är viktigt 
för möjligheten att åstadkomma påtagliga resultat, 
vilket bland annat sker inom "Svenska plattformen 
Food for Life" (se nedan).

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 veten-
skapliga experter ökar till exempel möjligheten att 
föra sakliga diskussioner i de komplexa frågor som 
ofta uppstår när det gäller mat och hälsa. En saklig 
diskussion ger förutsättningar för ett högt konsument-
förtroende för livsmedel och livsmedelsbranschen, 
och god kunskap bland konsumenterna om samband 
mellan mat och hälsa. 

SNF har under året uppmärksammat forskningsråden 
om betydelsen av svenskt deltagande i europeiska så 
kallade Joint Programming Initiative (JPI), till exempel 
"A healthy diet for a healthy life" och "Sustainable 
food production and consumption". 

Svenska plattformen Food for Life
Som ett led i vårt arbete för förbättrade villkor för den 
svenska forskningen om mat och hälsa deltar SNF i 
den Svenska plattformen Food for Life, som bildades 
2007. Övriga parter i plattformen är Chalmers Tekniska 
Högskola, Food Science Sweden, Livsmedelsföreta-
gen (Li), Livsmedelsverket, Lunds Tekniska Högskola, 
SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik, SLU, 
Stiftelsen Lantbruksforskning, Svensk Dagligvaru-
handel, Svenska nationalkommittén för nutrition och 

livsmedel - Kungliga Vetenskapsakademien. 

Inför den forsknings- och innovationspolitiska pro-
positionen som publicerades under hösten 2012 upp-
vaktade plattformen berörda departement med två  
huvudbudskap: 
- Permanenta och förstärk TvärLivs, det tvärvetenskap-
liga forskningsprogrammet som initierades i forsk-
nings- och innovationspropositionen för 2009–2012.
- Komplettera med en ny samlad, statlig satsning på 
grundläggande livsmedels- och nutritionsforskning 
som vänder sig brett mot aktuella vetenskapsområden 
och uppmuntrar samverkan mellan disciplinerna.

Propositionen, som publicerades i oktober 2012, ut-
lovade totalt fyra miljarder i ökade anslag till svensk 
forskning. Bland annat vill man utveckla Vinnovas 
pågående innovationsprogram, genom det nya program-
met strategiska innovationsområden (SIO). SIO inriktas 
mot att lösa viktiga samhällsutmaningar. Delar av denna 
satsning skulle kunna tillfalla livsmedelsområdet.

Forskningsanslag
En viktig del av SNF:s forskningsfrämjande arbete är 
de forskningsanslag som varje år delas ut till dokto-
rander. Under 2012 delades 7 st anslag ut á 50 000 kr. 
Anslagsfördelningen framgår på sidan 11. Tilldelade 
medel kan användas för utrustning, löner till teknisk 
personal, som ersättning till personer som ingår i försök 
samt för driftskostnader eller resor. 

Doktorander som mottagit anslag från SNF under 2012 
presenterar sin forskning i Nordisk Nutrition nr 4, 2012. 
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Konferensverksamhet - översikt

Under 2012 har SNF arrangerat 3 konferenser/seminarier/
utbildningsdagar:

24 april: Seminarium:  "Mediet - mat och hälsa i media", 
Lund (i samband med huvudmannamötet). 55 deltagare.

2 oktober: Utbildningsdag: "Hälsobudskap om mat - hur 
gör man rätt?", Stockholm. Samarbete med Livsmedels-
företagen (Li) och Svensk Dagligvaruhandel (SvDH). 110 
deltagare

7 november: Konferens: "Mat och gener". Samarbete med 
Kungl. Vetenskapsakademiens Nationalkommittén för nutri-
tion och livsmedelsvetenskap och The Swedish Society for 
Clinical Nutrition and Metabolism.(Swespen). 70 deltagare.

Medverkan med föredrag i symposier och konferenser

Ingvar Bosaeus har genomfört följande föredrag: 
3 juni: Moderator för satellitsymposium "The Nordic 
Diet Tradition and Health" vid den nordiska nutritions-
konferensen, Reykjavik

7 november: Moderator vid konferensen "Mat och ge-
ner", Stockholm. 

Susanne Bryngelsson har genomfört följande föredrag: 

27 april: Föreläsning om "Health claims in Europe", 
LTH, Lund

2 oktober: Föredrag vid utbildningsdag om hälsopåståen-
den "Hälsobudskap om mat - hur gör man rätt?".

31 oktober: "Söta medel - Vilka finns, hur skiljer de sig åt 
och hur påverkar de oss?", Göteborg. Arrangör: SIK

7 december: "Aktuellt om hälsopåståenden", Malmö. Ar-
rangör: SIK, Nätverk Hälsotrender

13 december: Föreläsning om "Health claims in Europe", 
KI, Huddinge
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Tidskriften
                 Nordisk Nutrition

Susanne Bryngelsson har varit chefredaktör och ansvarig 
utgivare för tidskriften. Redaktionen har bestått av SNF:s 
kansli, Ingrid Larsson, Göteborgs universitet, och Lennart 
Wikström, Cultimedia Information AB.  SNF:s nutritionsråd, 
forskningsnämnd och styrelse har bistått med synpunkter och 
förslag på innehåll. Lime AB har ansvarat för layout, produk-
tion och annonsförsäljning. 

Publicerade artiklar 2012

Nummer 1. Tema: D-vitamin
• Vegetabiliska omega-6 fetter ökar inte inflammation,
 Helena Bjermo
• D-vitamin. Var står vi, vart går vi? Konferensrapport. 
 Erika Ax
• D-vitamins funktion och omsättning - kopplat till gener  
 och vikt, Amra Osmancevic
• D-vitamin och hälsa: Kunskapsluckorna är det stora 
 problemet, Håkan Melhus, Karl Michaelsson
• Risk för D-vitaminbrist hos barn, Pia Karlsland Åkeson
• D-vitaminbrist höjer blodtrycket, Ann Burgaz
• D-vitaminbrist efter fetmakirurgi, Hella Hultin
• D-vitaminbrist hos äldre, Tommy Cederholm
• D-vitaminstatus, intag och rekommendationer, Christel  
 Lamberg-Allardt
• Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder  
 2011, Ingrid Larsson, Nina Jansson

Nummer 2. Tema: Mat i det offentliga
• Mat utifrån behov, önskemål och preferenser, Lotta Klinge  
 Härberg
• Arbejdspladsen - en væsentlig brik for voress kostvaner,
 Anne Dahl Lassen, Inge Tetens
• Sverige satsar på de offentliga måltiderna, Eva Sundberg
• Svensk skolmat - en uppmärksammad fråga, 
 Anna-Karin Quetel
• Bra måltider i äldreomsorgen kräver helhetssyn, 
 Inger Stevén
• Portionsstorleken har betydelse: lagom är bäst!, 
 Christina Berg
• Verktyg för bättre måltider utanför hemmet, Kajsa Asp  
 Jonson
• Skolmat Sverige - ett verktyg för att mäta skolmåltidens  
 kvalitet, Emma Patterson, Karin Lilja, Liselotte Schäfer  
 Elinder
• Positiv lista med hälsopåståenden äntligen här, Susanne  
 Bryngelsson

 
• Mat och hälsa i media: Mer kunskap behövs, Lennart  
 Wikström
• Socker ur ett evolutionärt perspektiv, Staffan Lindeberg
• Belöning och beroende, Elisabet Jerlhag
• Socker kan göra dig både tjock och smal, Ingrid Larsson

Nummer 3. Tema: 10:e Nordiska nutritionskonferensen
• Den nordiska kosten - tradition och hälsa, Frode Slinde
• Obesity Governance Project, Christel Larsson
• Vitamin D-status i de nordiske landene, Kristin Holvik
• Hälsoeffekter av olika koster, Greta Jakobsdottir
• Overvekt i de Nordiske landene, Torunn Holm Totland,  
 Anne Lene Kristiansen
• Mat, matvanor och nutrition för barn och ungdomar,  
 Agneta Hörnell
• Renare närmiljö och kost kan förklara ökningen av 
 allergier, Karin Jonsson, Ann-Sofie Sandberg
• Ældres ernæringsstatus, Agnes N Pedersen
• Nutrigenomik och systembiologi - kost och gener, 
 Erika Ax
• Kostvanor påverkar fettsammansättningen, Lena Hulthén
• Högre kolesterolnivåer i befolkningen - oroande data  
 från "Västerbottenstudien", Ingrid Larsson

Nummer 4. Tema: NNR5, Riksmaten 2010-11
• Utgör ett högt sockerintag en risk för hälsan?, Emily  
 Sonestedt
• Mat men inte näringsämnen förklarar viktökning bland  
 vuxna, Mikael Fogelholm
• Melk og meieriprodukter - er inntak i svangerskapet av  
 betydning for fostervekst of fødelsevekt?, Anne Lise  
 Brantsæter
• Er jodinntaket tilstrekkelig hos barn, voksne og gravide?,
 Lisbeth Dahl, Ingibjörg Gunnarsdottir
• Ernæring og vægt under graviditet og amning, Sjurdur F  
 Olsen, Anna Sigridur Olafsdottir
• Første fælles nordiske monitorering af kost, fysisk aktivi- 
 tet og overvægt, Sisse Fagt, Lone Banke Rasmussen, 
 Ellen Trolle
• Forskning på väg! Presentation  av forskningsprojekt  
 under 2012 med anslag  från SNF:
 Fredrik Rosqvist, Hanna Henriksson, Therese Karlsson,  
 Marja Bosaeus, Viktoria Svensson, Elisab Stoltz, Nelly  
 Romani Vestman
• Hälsosamma budskap om mat - hur gör man rätt?, 
 Susanne Bryngelsson
• Bättre matvanor bland svenskarna - men än finns utrym- 
 me för förbättringar, Anna Karin Lindroos, Eva Warensjö  
 Lemming, Cecilia Nälsén
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             Tidskriften
        Food & Nutrition Research

Tidskriftens årgång 56. Utgivning har skett i samarbete med 
förlaget Co Action Publishing.

Redaktörer
Mikael Fogelholm (Finland), chefredaktör och 
ansvarig utgivare 
Nils-Georg Asp (t o m maj)
Inge Tetens (Danmark)
Asim Duttaroy (Norge)

"Editorial Board" 
Editorial Board har under 2012 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)
Leila Karhunen (Finland)
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)

Publicerade artiklar 2012

Editorials
• Food & Nutrition Research towards 2013 and onwards,
Mikael Fogelholm

Review Articles
• Dietary factors and fluctuating levels of melatonin,
Katri Peukuri, Nora Sihvola, Ritta Korpela

Original articles
• Repeatability and relative validity of a quantitative food-
frequency questionnaire among French adults,
Emmanuel Barrat, Nicolas Aubineau, Matthieu Maillot, Élo-
die Derbord, Pauline Barthes, Jean-François Lescuyer, Na-
thalie Boisseau, Sébastien L. Peltier    
• Sterol composition of shellfish species commonly consu

med in the United States, Katherine M. Philips, David M. 
Ruggio, Jacob Exler, Kristine Y. Patterson  
• Blood selenium levels and contribution of food groups to 
selenium intake in adolescent girls in Iceland,
Edda Y. Gudmundsdottir, Ingibjorg Gunnarsdottir, Arngri-
mur Thorlacius, Olafur Reykdal, Helga Gunnlaugsdottir, 
Inga Thorsdottir, Laufey Steingrimsdottir  
• Predictors of body mass index in female parents whose 
children participate in a competitive, creative, problem-sol-
ving program, Naima Moustaid-Moussa, Carol A. Costello, 
Betty P. Greer, Marsha Spence, Eugene Fitzhugh, Robert 
Muenchen, Nishan S. Kalupahana  
• Mineral composition of commonly consumed ethnic foods 
in Europe, Santosh Khokhar, Sara D. Garduño-Diaz, Luisa 
Marletta, Danit R. Shahar, Jane D. Ireland, Martine Jansen-
van der Vliet, Stefaan de Henauw  
• Diet and behavioral problems at school in Norwegian adol-
escents, Nina Øverby, Rune Høigaard  
• What is a healthy Nordic diet? Foods and nutrients in the 
NORDIET study, Viola Adamsson, Anna Reumark, Tommy 
Cederholm, Bengt Vessby, Ulf Risérus, Gunnar Johansson 
• High hydrostatic pressure pre-treatment of whey proteins 
enhances whey protein hydrolysate inhibition of oxidative 
stress and IL-8 secretion in intestinal epithelial cells, Andre 
Piccolomini, Michèle M. Iskandar, Larry C. Lands, Stan 
Kubow  
• Glycemic index and glycemic load are associated with 
some cardiovascular risk factors among the PREMIER study 
participants, Pao-Hwa Lin, Chuhe Chen, Deborah R. Young, 
Diane Mitchell, Patricia Elmer, Yanfang Wang, Bryan Batch, 
Catherine Champagne  
• Acceptance of Nordic snack bars in children aged 8-11 
years, Anna Holmer, Helene Hausner, Helene C. Reinbach, 
Wender L. P. Bredie, Karin Wendin  
• Evaluation of dietary intake in Danish adults by means of 
an index based on food-based dietary guidelines, Vibeke K. 
Knudsen, Sisse Fagt, Ellen Trolle, Jeppe Matthiessen, Mar-
git V. Groth, Anja Biltoft-Jensen, Mette R. Sørensen, Agnes 
N. Pedersen  
• The effect of α- or β-casein addition to waxy maize starch 
on postprandial levels of glucose, insulin, and incretin 
hormones in pigs as a model for humans, Anthony P. Kett, 
Christine M. Bruen, Fiona O'Halloran, Valérie Chaurin, 
Peadar G. Lawlor, James A. O'Mahony, Linda Giblin, Mark 
A. Fenelon  
• Homocysteine as a potential biochemical marker for de-
pression in elderly stroke survivors, Michaela C. Pascoe, 
Sheila G. Crewther, Leeanne M. Carey, Kate Noonan, David 
P. Crewther, Thomas Linden  
• Retention of total carotenoid and β-carotene in yellow 
sweet cassava (Manihot esculenta Crantz) after domestic 
cooking, Lucia M.J. Carvalho, Alcides R. G. Oliveira, Rono-
el L. O. Godoy, Sidney Pacheco, Marília R. Nutti, José L.V. 
de Carvalho, Elenilda J. Pereira, Wânia G. Fukuda 
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Nordic Nutrition Recommendations - The NNR5 
project
• Does milk and dairy consumption during pregnancy in-
fluence fetal growth and infant birthweight? A systematic 
literature review, Anne Lise Brantsæter, Anna S. Olafsdottir, 
Elisabet Forsum, Sjurdur F. Olsen, Inga Thorsdottir  
• Iodine intake in human nutrition: a systematic literature 
review, Ingibjörg Gunnarsdottir, Lisbeth Dahl  
• Dietary macronutrients and food consumption as deter-
minants of long-term weight change in adult populations: 
a systematic literature review, Mikael Fogelholm, Sigmund 
Anderssen, Ingibjörg Gunnarsdottir, Marjaana Lahti-     
Koski  
• Does high sugar consumption exacerbate cardiometabolic 
risk factors and increase the risk of type 2 diabetes and car-
diovascular disease?, Emily Sonestedt, Nina Cecilie Øverby, 
David E. Laaksonen, Bryndis Eva Birgisdottir

Migration, nutrition and health
• Changes in dietary habits after migration and consequen-
ces for health: a focus on South Asians in Europe,
Gerd Holmboe-Ottesen, Margareta Wandel

Vitamin Supplement (17 articles)

Indexering

 
• Differences in zinc status and the leptin axis in ano-
rexic and recovered adolescents and young adults: a pilot 
study, F.D. Zepf, I. Sungurtekin, F. Glass, L. Elstrodt, D. 
Peetz, G. Hintereder, J. Kratzsch, C.S. Biskup, F. Poustka, 
L.Wöckel  
• Iron and zinc retention in common beans (Phaseolus 
vulgaris L.) after home cooking, Lucia M.J. Carvalho, 
Mariana M. Corrêa, Elenilda J. Pereira, Marília R. Nu-
tti, José L. V. Carvalho, Ediane M.G. Ribeiro, Sidinéa 
C.Freitas  
• Comparison of estimated energy intake from 2 x 24-hour 
recalls and a seven-day food record with objective measure-
ments of energy expenditure in children, Berit W. Rothausen, 
Jeppe Matthiessen, Margit V. Groth, Per B. Brockhoff, Lene 
F. Andersen, Ellen Trolle 
• Breakfast, midday meals and academic achievement in 
rural primary schools in Uganda: implications for education 
and school health policy, Hedwig Acham, Joyce K. Kika-
funda, Marian K. Malde, Wilna H. Oldewage-Theron, Abdul-
Kadir A. Egal
• Evaluation of a short food frequency questionnaire used 
among Norwegian children, Inger Therese L. Lillegaard, 
Nina Cecilie Øverby, Lene Frost Andersen  
• The influence of eating rate on satiety and intake among 
participants exhibiting high dietary restraint, Gregory J. Pri-
vitera, Kathryn C. Cooper, Alexis R. Cosco  

FNR är indexerad i följande databaser: CAB Abstracts, EM-
BASE (Excerpta Medica), Food Science and Technology 
Abstracts (FSTA) and SWEMED och PubMed Central.

Personal 

Personalen har bestått av: 
Ingvar Bosaeus, prof, vetenskaplig företrädare 
Susanne Bryngelsson, fil dr, vd och redaktör Nordisk 
Nutrition
Mikael Fogelholm, prof, redaktör Food & Nutrition Research
Nina Jansson, med dr, handläggare (föräldraledig mars-dec)
Agneta Hartlén, sekreterare, ekonomisk handläggare 

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

•Hanna Henriksson, Inst f klin och exp medicin, Avd f nu-
trition, Hälsouniversitet, Linköping: Faktorer tidigt i livet 
som bidrar till uppkomst av övervikt och fetma

•Therese Karlsson, Inst f Neurovetenskap och fysiologi, 
Göteborgs universitet: Vitamin D och hälsa hos normalvik-
tiga och obesa gravida kvinnor.

•Nelly Romani Vestman, Inst f odontologi, Umeå universi-
tet: Metabolic and genomic of tooth biofilm upon probiotics 
exposure for in-depth understanding of dental caries.

•Fredrik Rosqvist, Inst f folkhälso- och vårdvetenskap, 
Uppsala universitet: Betydelsen av strukturella membran för 
mjölkprodukters hälsoeffekter.

•Elisabeth Stoltz Sjöström, Inst f klin vetenskaper, Pediatrik, 
Umeå universitet: Nutrium-Express – Tidig näringstillförsel 
och dess samband med tillväxt och senare hälsotillstånd hos 
extremt underburna barn.

•Viktoria Svensson, CLINTEC, Enh f pediatrik; Univ sjuk-
huset Huddinge, Karolinska Inst: Kostvanor validerade med 
biomarkörer i familjer med barn 1 år med hög respektive 
låg risk för fetma.

•Marja Tengvall, Inst f Neurovetensskap och fysiologi, Gö-
teborgs universitet: Kroppssammansättning under gravidi-
tet, efter förlossning och hos det nyfödda barnet.
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Medlemsföretag och huvudmän

Under år 2012 hade SNF 35 medlemsföretag.
Medlemmarna förtecknas nedan jämte huvudmännen

AarhusKarlshamn Sweden AB, Benny Wennermark, dir
Abba Seafood AB, Mats Lennersten, produktutvecklings-
chef
Arla Foods amba, Jacob Holm Nielsen, Project Manager 
Aventure AB, Rickard Öste, vd
Axfood  Sverige AB, Pethra Lundh, chef miljö, hälsa, kvalitet
Barilla Sverige AB, Eva Göthe, utvecklingschef
Bergendahls Food, Annica Hansson Borg, miljö- och 
kvalitetschef
Coop Marknad AB, Anna-Lena Dahlberg, kvalitets- och 
miljöchef
Danone Sweden AB, Frida Keane, Health Marketing 
Manager
Di Luca & Di Luca, Christian Di Luca, vd
Fazer Bageri & konfektyr, Per Sandberg, vd
Findus Sverige AB, Åsa Josell, Developing Manager 
Food & Health Concept Center, Charlotte Eklund      
Jonsson, vd
ICA Sverige AB, Kerstin Lindvall, chef för Corporate 
Responsibility
Kraft Foods Sverige AB, Boel Östlund, Nordic Regula-
tory
Lantmännen, Christian Malmberg, Development Director
Livsmedelsföretagen (Li), Agneta Dreber, vd/Elisabet 
Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig
Nestlé Infant Nutrition, Jenny van Odijk, Nutritional 
Scientific Advisor
Nordic Sugar A/S, Angela Everbäck, Senior Manager 
Marketing
Nordisk Kellogg’s A/S, Christina Flänsgård, Nutrition 
Manager 
Nutricia Nordica AB, Lena Mårtensson, 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
Pärsons Sverige AB, Thomas Olander, vd
Quaker Oats Scandinavia, Peter Meldahl, Senior Com-
mercial Manager 
Semper AB, Catharina Tennefors, chef för kvalitet, forsk-
ning och utveckling
Svensk Dagligvaruhandel, Thomas Svaton, vd
Svensk Mjölk AB, Helena Lindmark Månsson, expert 
nutrition
Svenska McDonald´s AB, Patrik Holm Thisner, inköps- 
och kval dir
Svenskt Kött i Sverige AB, Maria Forshufvud, vd
Unilever Sverige AB, Maria Stareborn, Communications 
Director
ViktVäktarna AB, Karin Nileskog, kost-och utbildn ansv
Yoplait Sverige AB, Linda Öhman, Marketing Manager

Ordinarie huvudmannamöte hölls i Lund den 24 april 2012.

Styrelsen

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

Ordförande, Annika Åhnberg 
Hélène Arrenfeldt, samordnare Svensk Dagligvaruhandel, 

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

vetenskap, Uppsala universitet 
Camilla Hilldén, R&D dir, Unilever, Solna (avgick hösten 

2012 pga utlandstjänst)
Inger C Larsson, dir, Findus Sverige AB, Bjuv
Mats Larsson, FoU dir, Lantmännen, Stockholm
Peter Lingström, prof, Inst för odontologi, Sahlgrenska 

Akademin/Göteborgs universitet
Ann-Sofie Sandberg, prof, Inst f kemi och bioteknik, 
 Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Styrelsen sammanträdde den 15 mars, 24 april,
19 september och 6 december 2012

Valberedningen

Thomas Svaton, Svensk Dagligvaruhandel
Christina Karlsson, ICA       
Helena Lindmark Månsson, Svensk Mjölk     
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Forskningsnämnden 

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

Dowen Birkhed, prof, Odontologiska inst, 
 Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
Robert Brummer, prof, Enh f klin medicin, Örebro 
 universitet (ordf fr o m oktober)
Göran Hallmans, prof, Enheten f näringsforskning,  
 Umeå universitet
Lena Hulthén, prof, Avd f klinisk näringslära, 
 Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Christel Larsson, professor, Institutionen för kost- och 

idrottsvetenskap, Göteborgs universitet
Claude Marcus, prof, Inst f kliniska vetenskaper, 
 Enh f pediatrik, Huddinge sjukhus
Margareta Nyman, prof, Industriell näringslära och 
 livsmedelskemi, Lunds universitet 
Marju Orho-Melander*, prof,  Lunds universitet
Joseph Rafter*, prof, Inst f biovetenskaper och närings-

lära, Karolinska Institutet, Stockholm
Christina West, docent, Kinisk vetenskap, Umeå 
 universitet
Elisabet Wirfält*, prof, Lunds universitet
Per Åman*, prof, Inst f  livsmedelsvetenskap, 
 Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala (ordförande 
 t o m oktober)

Forskningsnämnden sammanträdde den 6 mars och 
23 oktober 2012.

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 har haft följande ledamöter, förutom vd och 
vetenskaplig företrädare:

Karin Arkbåge, Nutrition Manager, Arla
Christina Flänsgård, Nutrition Manager, Nordisk 
 Kellogg´s, Danmark
Anders Högberg, Manager Nutrition & Health, 
 Orkla Foods, Örebro
Mona Lauermann Orheden, samordnare produktsäkerhet 

och lagstiftning, Svensk Dagligvaruhandel, Stockholm
Latifa Lindberg, Nordic Nutrition Manager,
  Unilever Sverige AB, Stockholm 
Elisabeth Rytter, ansvarig forskning och nutrition, 
 Livsmedelsföretagen (Li), Stockholm
Carina Tollmar, PR-ansvarig, Oatly

Samt ledamöterna i forskningsnämnden

Nutritionsrådet sammanträdde den 6 mars och 
samlades till ett seminarium den 23 oktober 2012.  
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Resultatöversikt
(belopp i tkr)

          2012  2011  2010  2009 

 
Verksamhetsintäkter      3 288  3 661  3 659  3 841

Årets resultat efter finansiella poster     -167    -345        219    -236
      
Balansomslutning               1 538  1 932  1 403  1 091  
               

Antal anställda             3         3         2         3  
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RESULTATRÄKNING 
SNF Swedish Nutrition Foundation 2012-01-01 – 2012-12-31 

  NOT 2012 2011  

INTÄKTER 

Verksamhetsintäkter 2 3 287 511 3 660 900 
  

KOSTNADER 

Övriga externa kostnader 3, 4 -1 609 713 -1 769 174  
Personalkostnader 5 -2 027 752 -2 376 635  
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6 -1 900 -6 600 
  
   -3 639 365 -4 152 409 
   

VERKSAMHETENS RESULTAT  - 351 854 -491 509 
   

Resultat från finansiella investeringar 
Resultat från övriga värdepapper  2 600 37 916  
Ränteintäkter och liknande poster 7 182 018 147 817  
Räntekostnader   -  

Resultat efter finansiella poster  -167 236 -305 776  

Skattekostnad; årets  0 0 
Skattekostnad; föregående år  0 -38 795 

 

Årets resultat  -167 236 -344 571 
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BALANSRÄKNING 
SNF Swedish Nutrition Foundation 2012-01-01 – 2012-12-31 

  NOT 2012 2011  

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 6 0 1 900  

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar  250 299 915 800  
Skattefordran  56 344 32 889  
Övriga fordringar  48 535 0  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  66 624 59 669  
Summa kortfristiga fordringar  421 802 1 008 358  

Kortfristiga placeringar 

Övriga kortfristiga placeringar 8 790 309 645 080  

Kassa och bank  326 597 276 578  

Summa omsättningstillgångar  1 538 708 1 930 016  

SUMMA TILLGÅNGAR  1 538 708 1 931 916  

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 9 

Balanserat kapital  705 159 1 049 730  
Årets resultat  -167 236 -344 571  
Summa eget kapital  537 923 705 159  

Kortfristiga skulder                                                                                                      
Leverantörsskulder  391 748 309 714  

Övriga kortfristiga skulder  77 515 169 860  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  531 522 747 183 
   
Summa kortfristiga skulder  1 000 785 1 226 757  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 538 708 1 931 916 
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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:  2012 2011  

Medlemsbidrag  2 264 000          2 290 000  
Tidskrift /FNR  61 090 61 593  
Tidskrift /Nordisk Nutrition  261 761 371 610  
Konferenser/symposier  86 160 110 225  
Branschstöd / utbildn.dagar  606 500 806 472  
Diverse intäkter  8 000 21 000  
 
Summa intäkter  3 287 511 3 660 900 
   
 

NOT 3 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 

Övriga externa kostn fördelar sig enligt följande:  2012 2011  

Tidskrift Nordisk Nutrition  327 955 371 076  
Tidskrift/ FNR Redaktion  19 530 2 503  
Konferenser/symposier  87 685 224 154  
Forskningsanslag  350 000 350 000  
EU-projekt  - -  
Branschstöd / utbildn.dagar  209 332 105 562  
Lokalkostnader  203 321 199 250  
Övriga interna kostnader  32 998 16 727  
Sammanträde/resor  146 399 182 178  
Representation/annonsering  23 363 36 688  
Administration/kontor  38 754 52 291  
Telefon, datakom, porto  38 328 49 228  
Försäkringar  5 630 5 382  
Förvaltning/revision  39 296 36 466  
Bankkostnader  5 392 5 107  
Övriga externa tjänster o div. kostn.  81 730 132 562 
  
Summa kostnader   1609 713 1 769 174 
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NOT 4 ARVODE FÖR REVISION 

   2012 2011  

Revisionsuppdrag  19 000 16 000  
Summa kostnader  19 000 16 000 
  

NOT 5 PERSONAL 

   2012 2011  

Medelantalet anställda har under året varit 3 (3) varav 3 ( 3) kvinnor. 
Löner och ersättningar samt sociala avgifter har utgått med 
Till styrelse och VD  678 131 558 204  
Till övriga anställda och andra uppdragstagare  886 031 1 249 244  
Sociala avgifter enl lag och avtal  452 855 521 539  
Summa kostnader  2 017 017 2 328 987 
   

 

NOT 6 INVENTARIER 

   2012 2011 

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

Ingående avskrivningar  -229 896 -223 296  
Årets avskrivning  -1 900 -6 600 
Årets utrangering  0 0  
Utgående ackumulerade avskrivningar  -231 796 -229 896  

Bokfört värde  0 1 900 
    

 

NOT 7 RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE POSTER 

   2012 2011  

Utdelningar  72 629 131 240  
Ränteintäkter  109 389 16 577  
Summa   182 018 147 817 
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