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Under 2011 förändrades – som en konsekvens 
av den strategiska processen – organisationen av 
nutritionsrådet och forskningsnämnden.

I nutritionsrådet har en diskussion om hur SNF 
kan bidra till en saklig och nyanserad rapportering 
om mat och hälsa i media initierats.

SNF har stor potential att göra skillnad. Under 
sina första år spelade SNF en betydande roll 
för etableringen av nutritionsforskningen vid 
de svenska universiteten och högskolorna. SNF 
spelade också en avgörande roll för att Sverige 
som första land i världen kunde införa regler för 
hälsopåståenden om livsmedel.  Arbetet gav tidigt 
den svenska livsmedelsbranschen en framskjuten 
plats internationellt i dessa frågor och lade grunden 
för det nuvarande branschstödet. Alla tecken tyder 
på att frågor om mat och hälsa kommer att vara 
fortsatt mycket centrala och angelägna för livs-
medelsbranschen och för samhällsutvecklingen. 
Ju fler som engagerar sig i SNF:s verksamhet desto 
större möjligheter har vi att påverka utvecklingen 
inom detta område även under de kommande 
femtio åren. 

Sist, men inte minst, vill jag framföra ett stort tack 
till alla som bidragit till SNF:s första framgångs- 
rika femtio år.  Ett speciellt tack vill jag rikta till våra 
medlemsföretag och till ledamöterna i forsknings-
nämnden och nutritionsrådet – och till alla som 
var med och gjorde jubileumsåret extra festligt!

När vi tar klivet ut ur 2011 har SNF främjat nutri-
tionsforskningen och dess praktiska tillämpning 
i ett halvt sekel. Mycket har hänt i samhället och 
inom forskningen sedan SNF bildades 1961, men 
ändamålet och behovet av en arena för seriös dis-
kussion om mat och hälsa är minst lika angelägna 
idag som då. Vid en summering av 2011 kan vi 
konstatera att det är en pigg femtioåring som tar 
steget vidare mot framtiden. 

Årets jubileumsaktiviteter har bidragit till att 
synliggöra och tydliggöra nutritionsforskningens 
betydelse för folkhälsan och för samhället. Vi har 
verkat för en ökad medvetenhet hos departemen-
ten och forskningsråden om behovet av framtida 
satsningar på livsmedels- och nutritionsforsk-
ning, både med egna inspel och genom Svenska 
plattformen Food for Life. Inom branschstödet för 
närings- och hälsopåståenden har SNF, i samar-
bete med Livsmedelsföretagen (Li) och Svensk 
Dagligvaruhandel, sammanställt en handbok 
som skickades ut på remiss i början av 2012. 
Genom tidskrifterna Nordisk Nutrition och Food 
& Nutrition Research och seminarieverksamhet 
har vi informerat en bred krets av viktiga aktörer 
i samhället om nya forskningsrön och kunskaps-
läget inom aktuella nutritionsrelaterade områden. 
Många givande diskussioner har förts med våra 
medlemsföretag, som erbjuds rådgivning som en 
del av medlemskapet. 

För att uppfylla ändamålet behöver verksamheten 
ge stort utbyte för både medlemsföretag och fors-
kare som engagerar sig i SNF. Med nya tider följer 
nya förutsättningar och behov. Styrelsen har under 
året fört en strategisk diskussion, som grund för 
planeringen av verksamheten på kort och lång sikt. 

En pigg 50-åring!

Susanne Bryngelsson, vd
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            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.

                Verksamheten har under 2011 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
                 •  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

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

SNF:s verksamhet bidrar till en saklig samhällsdiskussion om mat och hälsa, framgångsrik 
utveckling av hälsofrämjande livsmedel och god folkhälsa. Medlemskapet i SNF är en 
viktig del i företagens ansvarstagande för utvecklingen i samhället. Medlemmar får 
genom SNF:s aktiviteter tillfällen till dialog och kunskapsutbyte med aktiva inom forsk-
ning, 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 Swedish Nutrition Foundation
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Nya stadgar
Enligt tidigare stadgar har SNF upprätthållit en forsk-
ningsnämnd och ett nutritionsråd. Nutritionsrådet har 
varit sammansatt av fem ledamöter och två suppleanter 
från medlemsföretagen, och lika många från akademin. 
Forskningsnämnden har bestått av högst åtta ledamöter 
och två suppleanter, verksamma i akademin. Under 
2011 genomfördes en stadgejustering, efter förslag 
från styrelsen. Enligt de nya stadgarna består forsk-
ningsnämnden av högst tolv ledamöter och högst två 
suppleanter. Dessa ledamöter ingår även i nutritions-
rådet, tillsammans med högst sju ledamöter och högst 
två suppleanter, representerande medlemmarna. 

Den stora vinsten med den nya organisationen är att 
forskarna samlas i ett organ, istället för att delas upp 
mellan forskningsnämnden och nutritionsrådet. På så 
vis tas forskarnätverket bättre tillvara, och det finns 
bättre möjligheter till kompetensmässig täckning av 
nutritionsområdet i forskningsnämnden. I diskussio-
nen som föregick stadgeändringen framhölls att det är 
angeläget att SNF även fortsättningsvis upprätthåller 
både ett vetenskapligt råd (forskningsnämnden) och 
ett forum för kunskapsutbyte mellan forskare och 
medlemmar (nutritionsrådet).

Nordisk Nutrition 
SNF ser forskningsinformation som en av sina vikti-
gaste 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 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 2011varit 900. 

Under 2011 utkom Nordisk Nutrition med fyra num-
mer. Teman under året har varit; "Tarmens bakterier", 
"Kostmönster", "Antioxidanter", "Svensk nutritions-
forskning 2011± 50 år". Utöver temaartiklarna har vi 
bland annat också rapporterat från flera aktuella kon-
ferenser och om utvecklingen gällande närings- och 
hälsopåståenden. Publicerade artiklar listas på sid 8. 

Mer information om Nordisk Nutrition finns på tid-
skriftens hemsida: www.nordisknutrition.se 

Food & Nutrition Research
Food & Nutrition Research är en av de första vetenskap-
liga tidskrifterna inom nutritionsområdet med ”open 
access”, vilket innebär att den är fritt tillgänglig på 
nätet. Denna publiceringsform förordas alltmer. Istället 
för prenumerationsavgifter 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 vetenskaplig tidskrift parallellt 
med Nordisk Nutrition är viktig för SNF:s ställning 
och anseende i vetenskapssamhället. Det finns ett be-
hov av nya vetenskapliga tidskrifter som snabbt kan 
publicera forskningsresultat, inte minst beträffande 
hälsoeffekter av livsmedel. Food & Nutrition Research 
kan ge synergieffekter genom att generera material till 
Nordisk Nutrition. 

Under 2011 publicerades 23 originalartiklar, 1 över-
siktsartikel,  1 "Book review" och  1 "Editorial". Pu-
blicerade artiklar listas på sid 9. Citeringsfrekvensen 
av artiklar publicerade i Food & Nutrition Research 
har under året varit hög. En inofficiell så kallad impact 
factor har för 2011 beräknats till 2.708, vilket placerar 
Food & Nutrition Research ungefär i mitten av ett fyr-

Verksamhetsåret 2011
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tiotal nutritionstidskrifter för vilka en officiell impact 
factor finns att jämföra med.  Ansökan om officiell 
impact factor pågår.

Under hösten utsågs Mikael Fogelholm, professor i 
nutrition vid Institutionen för livsmedels- och miljö-
vetenskaper, Helsingfors universitet, Finland till ny 
chefredaktör för FNR, efter Nils-Georg Asp. Fogelholm 
tillträder under våren 2012. Asp fortsätter arbetet för 
FNR som ”vanlig” redaktör, tillsammans med Asim 
Duttaroy, Department of Nutrition, Oslo University, 
Norge och Inge Tetens, National Food Institute, Techni-
cal University of Denmark.

Mer information om Food & Nutrition Research finns 
på tidskriftens hemsida: www.foodandnutritionre-
search.net. 

Medlemsseminarium 
"Kostmönster – mer än näringsämnen”
I samband med 2011 års huvudmannamöte arrangerades 
ett medlemsseminarium på temat ”Kostmönster – mer 
än näringsämnen” 

Traditionellt sett har man i koststudier fokuserat på 
enskilda näringsämnen, i syfte att hitta lämpliga in-
tagsnivåer för att undvika bristsjukdomar. Om man 
vill kartlägga sambanden mellan mat och hälsa i ett 
bredare perspektiv, till exempel hur olika matvanor 
påverkar risken för hjärt-kärlsjukdom, diabetes, och 
cancer, kan dock studier av enskilda näringsämnen 
vara allt för begränsat. Det har visat sig vara svårt 
att bekräfta de samband som man i epidemiologiska 
studier iakttagit mellan enskilda näringsämnen el-
ler substanser och förekomst av sjukdom. Som ett 
alternativ till den traditionella modellen finns idag 
ny metodik, så kallad kostmönsteranalys, som istället 
fokuserar på samband mellan kosten som helhet och 
hälsa. Denna metodik presenterades och diskuterades 
vid seminariet, där även resultaten från nyligen pu-
blicerade svenska studier av ”nordisk kost”, och en 
så kallad portföljkost presenterades. Båda studierna 
visar att det är fullt möjligt att genom olika medvetna 
matval åstadkomma kliniskt relevanta effekter på olika 
riskfaktorer för sjukdom. Vid seminariet presenterades 
också de nyligen publicerade matbaserade kostråden 
från Mattillsynet i Norge. Seminariet utgjorde grund 
för ett temanummer i Nordisk Nutrition, nr 2 2011. 

Hot topic-seminarium
"D-vitamin – var står vi, vart går vi?" 
Ett så kallat hot topic-seminarium genomfördes den 
15 december, i samarbete med Institutionen för folk-
hälso- och vårdvetenskap,  Avdelningen för klinisk 
näringslära, Uppsala universitet, på temat ”D-vitamin 
– var står vi, vart går vi?”. "Hot topic"-seminarier 
är seminarier kring någon aktuell fråga öppna för 
akademiska forskare och för representanter från våra 
medlemsföretag, som arrangeras i samarbete med 
någon/några institution(er) vid svenska universitet 
och högskolor.

Seminariet gav en både djup och bred översikt över ak-
tuella frågeställningar kring D-vitaminets roll för hälsa 
och sjukdom. Frågan om förekomst av D-vitaminbrist 
och behov av supplementering i olika grupper belys-
tes från olika håll, med engagerande inlägg av såväl 
förespråkare som kritiker.

Föredragen och diskussionerna vid seminariet kom-
mer att återges i ett temanummer i Nordisk Nutrition, 
nr 1, 2012. 

SNF firade 50 år 
I femtio år har SNF främjat nutritionsforskningen 
och dess praktiska tillämpning. SNF bildades i en tid 
då etableringen av nutritionsforskningen vid svenska 
universitet pågick, och har spelat en betydande roll 
för att stärka denna forskning genom åren. Under 
jubileumsåret 2011 genomfördes ett antal aktiviteter 
i syfte att synliggöra och tydliggöra nutritionsforsk-
ningens betydelse för folkhälsan och samhället: enkät 
med frågor om mat och hälsa till de politiska partierna, 
jubileumspris till yngre forskare, milstolpar de senaste 
50 åren och ett jubileumssymposium den 12 oktober. 

Samtliga jubileumsaktiviteter presenteras och sam-
manfattas i Nordisk Nutrition nr 4 2011, inklusive ett 
referat från jubileumssymposiet. Med anledning av 
jubileet sammanställdes också en bilaga till Nordisk 
Nutrition nr 4 2011 där SNF:s historik sammanfattas av 
Leif Hambræus (vd för SNF 1972-1989), Nils-Georg 
Asp (vd för SNF 1990-2009) och Susanne Bryngelsson 
(vd för SNF sedan 2009).
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Jubileumssymposium
Svensk nutritionsforskning 2011 ± 50 år
Den 12 oktober arrangerades ett välbesökt jubileums-
symposium i Lund på temat ”Svensk nutritionsforsk-
ning 2011 ± 50 år”. Symposiet lockade ca 150 delta-
gare. Bland de medverkande fanns representanter från 
forskningsråd, myndigheter, livsmedelsbranschen, 
nutritionsforskningen och konsumenterna. Vid sym-
posiet belystes bland annat följande frågeställningar: 
Hur ser den svenska nutritionsforskningen ut idag 
och vilka är framtidens viktiga forskningsområden? 
Vilka utmaningar och behov finns? Hur kan vi möta 
dessa så att även framtidens nutritionsforskning blir 
framgångsrik?

- Jag har bara varit med en mycket liten del av SNF:s 
femtio år, men tillräckligt länge för att inse hur stort – 
och växande – behovet är såväl av intensifierad forsk-
ning och utveckling kring hälsa och livsmedel, som av 
en stark länk mellan akademin, livsmedelsbranschen 
och samhället i övrigt. Och SNF är den länken, sa da-
gens moderator och SNF:s styrelseordförande Annika 
Åhnberg i sin inledning.

Ingvar Bosaeus, vetenskaplig företrädare för SNF, 
instämde: 
- Ja, vi behöver en stark nutritionsforskning, kanske 
mer än någonsin förr. Vi lever i en tid när framsteg 
inom olika vetenskapsområden som naturvetenskap, 
biologi och medicin gör att kunskapen om hur olika 
faktorer i vår omgivning och vår livsstil samspelar med 
vår genetiska och epigenetiska bakgrund snabbt ökar. 
Dessa samspel påverkar hur vår livsresa utformas, i 
termer av hälsa, sjukdom och åldrande.

Flera av föredragshållarna konstaterade att det finns 
goda förutsättningar för nutritionsrelaterad forskning i 
Sverige, och att svensk forskning har ett starkt ”varu-
märke”. Vi har till exempel en stark kompetens avseende 
strukturer i livsmedel och design av livsmedel. Unika 
biobanker och dataregister ger goda förutsättningar 
för nutritionsepidemiologiska studier. Svenska fors-
kare är generellt sett också positiva till tvärdiciplinära 
samarbeten, vilket nutritionsforskningen ofta kräver.

Tre centrala frågor för framtidens nutritionsforskning 
belystes; ”Hur samspelar maten och generna?”, ”Hur 

påverkar barnets mat den vuxnes hälsa?” och ”Hur 
ser god mat för äldre ut?”. Andra forskningsbehov 
som nämndes var studier av olika kostmönster, fler 
interventionsstudier för att ge starkare evidens åt ko-
strekommendationer. Studier som kan användas för att 
styrka hälsopåståenden och behovet av ökad kunskap 
om hur vi får konsumenten att följa rekommendatio-
nerna var andra exempel.

Ökad samordning mellan forskningsråden och en 
nationell strategi för att främja goda matvanor och 
fysisk aktivitet, var två av önskemålen för framtiden 
som lyftes fram i den avslutande paneldiskussionen. 

Frågor till partierna 
Nutritionsforskningen och nyttiggörandet av denna 
forskning påverkas i stor utsträckning av politiska 
beslut. Till skillnad från många andra frågor av be-
tydelse för samhällsutvecklingen tas däremot detta 
område sällan spontant upp i den politiska debatten. 
Som ett led i att öka medvetenheten om mat och hälsa 
och nutritionsforskning, och för att klarlägga hur de 
politiska partierna ser på frågor relaterade till detta 
område, skickade SNF under våren 2011 en enkät 
till samtliga riksdagspartier. I enkäten ställdes bland 
annat frågor om vilka mat- och hälsofrågor partierna 
tycker är prioriterade, samt vilka åtgärder och vilka 
satsningar på forskning man föreslår. Andra frågor var 
hur man ser på tillämpad respektive grundläggande 
forskning, och vem som bör ha huvudmannaskapet 
för nutritionsforskningen, både på departementsnivå 
och på forskningsrådsnivå. 

En övergripande slutsats från svaren var att det är 
mycket angeläget att kontinuerligt förse de politiska 
företrädarna med fakta om mat och hälsa, och resultat 
från aktuellt forskning på området. 

Viktiga milstolpar de senaste 50 åren
I samband med jubileumssymposiet presenterades fem 
milstolpar relaterade till den svenska nutritionsforsk-
ningen under de gångna femtio åren. Milstolparna var 
framtagna av en kommitté, efter förslag som inkom-
mit genom en öppen utlysning under våren 2011. De 
milstolpar som kommittén valt ut var; fullständig 
parenteral nutrition, “kolhydratuppladdning”, “fibrer 
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och tarmflorans betydelse”, “utvecklingen av svenska 
matfetter” (eurukasyra, transfettsyror, lättmargarin 
mm), “symbolmärkning av livsmedel med nyckel-
hålet”.

Pris till yngre forskare
Nutritionsforskning lägger grunden för en god folk-
hälsa och det är viktigt att stimulera och uppmuntra 
forskare som har bidragit eller kan förväntas bidra till 
viktiga framsteg inom detta område. När SNF firade 
50 år delade vi därför ut ett jubileumspris om 50 000 
kr till en yngre forskare, med sådan potential. Priset 
tilldelades Bethany van Guelpen, Umeå universitet, 
som var en av totalt tio nominerade kandidater. 

European Nutrition Foundation
I syfte att utbyta kunskap och erfarenheter bildades 
2009 European Nutrition Foundation (ENF). British 
Nutrition Foundation samordnar nätverket, vars 
målsättning är att hålla ett årligt möte och däremel-
lan viss uppdatering av varandras verksamheter via 
e-mail. Totalt är idag tio organisationer knutna till 
nätverket: Austrian Nutrition Society, British Nutri-
tion Foundation, German Nutrition Society, Institut 
Francais pour la Nutrition, Netherlands Nutrition 
Centre, Nutrition Foundation of Italy, Nutrition and 
Health Foundation Ireland, Sabri Ülker Food Research 
Foundation, Spanish Nutrition Foundation, SNF och 
Swiss Nutrition Society. 

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 höll ENF ett möte i Dublin, med Irish 
Nutrition Foundation som värd. Temat för mötet var 
"Physical activity in schools” 

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 marknads-
föring av livsmedel. Livsmedelsbranschens regler 
(egenåtgärdsprogram)” (1990-2008) och därefter som 

rådgivande och samordnande inom "Livsmedelsföre-
tagens (Li:s) och Svensk Dagligvaruhandels bransch
stöd för närings- och hälsopåståenden" (publicerades 
1 december 2010). Egenåtgärdsprogrammets regler 
upphörde att gälla när Europaparlamentets 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. Behovet 
av rådgivning och information till livsmedelsbrans-
chens aktörer är dock fortsatt stort, liksom behov av 
en marknadsbevakning och ärendebedömning som 
kompletterar myndigheternas kontroll, vilket motiverat 
branschen att införa branschstödet. 

Syftet med branschstödet är att underlätta för livsmed-
elsbranschens aktörer att använda närings- och hälsopå-
ståenden enligt förordningens regler, och att göra det 
på ett ansvarsfullt och balanserat vis. Branschstödet 
omfattar rådgivning, utbildningsverksamhet, handbok 
och marknadsbevakning/ärendebedömning (Livsmed-
elsbranschens granskningsman, LGM). Branschstödet 
har en hemsida med samlad information om närings- 
och hälsopåståenden: www.hälsopåståenden.se. 

SNF har under året följt utvecklingen inom förord-
ningen, liksom framsteg i vetenskapliga frågor rela-
terade till hälsopåståenden. Kansliet har bland annat 
deltagit i informationsmöten med Livsmedelsverket 
och internationella möten relaterade till detta område. 

Under året arrangerade SNF, i samarbete med bransch-
stödets huvudmän, en utbildningsdag: "Maten och 
kroppen - en snabbkurs i näringslära", den 29 november 
i Stockholm. 

Arbetet med den kommande handboken om närings- 
och hälsopåståenden, som påbörjades under 2010 har 
fortgått aktivt under året, i nära dialog med bransch-
stödets huvudmän. Handboken beräknas gå ut för 
branschens synpunkter strax efter årsskiftet 2011-2012, 
och publiceras i slutlig form under hösten 2012.  

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 kon-
sumenterna för livsmedel och livsmedelsbranschen. 
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Rådgivning
Företag som är medlemmar i SNF erhåller viss rådgiv-
ning, som en medlemsförmån. Rådgivningen kan till 
exempel avse det vetenskapliga kunskapsläget inom 
mat- och hälsområdet, till exempel i samband med 
utformning av nutritionspolicy, produktutveckling av 
hälsofrämjande livsmedel eller användning av närings- 
och hälsopåståenden. Dialog med våra medlemmar i 
konkreta rådgivningsärenden är en viktig verksamhet 
för att vi ska uppnå föreningens ändamål att främja den 
praktiska tillämpningen av nutritionsforskningen. Vi 
vill därför tacka alla medlemmar som kontaktat oss i 
olika ärenden under 2011. 

Forskningsstrategi- och finansiering
I Sverige saknas ett forskningsråd med tydligt och ut-
talat 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 har 
vid upprepade tillfällen varit föremål för diskussion 
inom SNF:s organ, inte minst inom forskningsnämn-
den. Under året har dessa diskussioner varit fortsatt 
intensiva, med fokus på en diskussion om vad SNF 
kan och bör bidra med i denna stora och komplexa 
fråga. Samverkan mellan olika aktörer engagerade 
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 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. 

Svenska plattformen Food for Life
Som ett led i vårt arbete för förbättrade villkor för den 
svenska forskningen om mat och hälsa har vi under 
2011 gått in som partner i den Svenska plattformen 
Food for Life, som bildades 2007. Nils-Georg Asp, 
tidigare vd för SNF, var tidigare aktiv i både den svenska 
plattformen och i dess europeiska föregångare. Övriga 
parter i den svenska plattformen är Chalmers Tekniska 
Högskola, Food Science Sweden, Livsmedelsföretagen 
(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 kommande forsknings- och innovations-
politiska propositionen 2012 har den Svenska plat-
tormen Food for Life under året uppvaktat berörda 
departement och framfört en skrivelse med följande 
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.

Forskningsanslag
Ett annat led i SNF:s forskningsfrämjande arbete är 
de forskningsanslag som varje år delas ut till dokto-
rander. Under 2011 delades 7 st anslag ut á 50 000 kr. 
Anslagsfördelningen framgår på sidan 10. Tilldelade 
medel kan användas för utrustning, löner till teknisk 
personal, som ersättning till personer som ingår i försök 
samt för driftskostnader eller resor.

Mat och hälsa i media - SNF:s hållning
Det mediala intresset för mat och hälsa har varit fort-
satt stort under 2011. Områden som debatterats har till 
exempel varit de officiella kostrekommendationerna 
(speciellt avseende fett och fettkvalitet), lågkolhydrat-
dieter, socker- och fettskatt och salt. 
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Den mediala debatten om mat och hälsa har, liksom 
tidigare år, ofta speglats av inlägg från aktörer utan 
gedigen kunskap om livsmedelsvetenskap/-teknologi 
och nutrition. Debatten skulle sannolikt gynnas av ett 
ökat deltagande av sakkunniga 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 kom-
munikationsinsatser riktade till en bred allmänhet. 
Liksom tidigare har SNF därför även under 2011 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 information om aktuella nutritions-
frågor genom tidskrifter, konferens-/seminarieverksam-
het 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. 

Med anledning av att både medlemmar och forskare 
under året framfört önskemål om att SNF mer aktivt 
arbetar för en mer nyanserad och saklig mediarappor-
tering har en arbetsgrupp inom nutritionsrådet utsetts 
för att tillsammans med kansliet utforma en plan för 
detta arbete. En aktivitet som planeras är ett seminarium 
om mat och hälsa, i samband med huvudmannamötet 
den 24 april. 

Konferensverksamhet - översikt

Under 2011 har SNF arrangerat fyra konferenser/utbild-
ningsdagar:

14 april:  Medlemsseminarium: Kostmönster - mer än 
näringsämnen, Lund (i samband med huvudmannamötet)
42 deltagare.

12 oktober: SNF 50 år - Jubileumssymposium. Svensk 
nutritionsforskning 2011 ± 50 år. 150 deltagare.

29 november: Maten och kroppen, en snabbkurs i närings-
lära, Stockholm. Samarbete med Livsmedelsföretagen (Li)
och Svensk Dagligvaruhandel. 67 deltagare

15 december: Hot-topic-seminarium: D-vitamin - var står 
vi, vart går vi? Samarbete med Inst för folkhälso- och vård-
vetenskap, Uppsala universitet. 80 deltagare.

Medverkan med föredrag i symposier och konferenser

Ingvar Bosaeus har genomfört följande föredrag: 
15-16 november: Moderator vid forskarmöte "Mjölk, 
protein och hälsa", Stockholm. Arrangör: Svensk Mjölk, 
i samråd med SNF

Susanne Bryngelsson har genomfört följande föredrag: 

19 oktober: Presentation av branschstödet vid märknings-
dag, arrangerad av Advokatfirman för Marknadsrätt och 
Herax Food Solution, Stockholm. '

15-16 november: Medverkan vid forskarmöte "Mjölk, 
protein och hälsa", Stockholm. Arrangör: Svensk Mjölk, 
i samråd med SNF

6 december: Föreläsning om "Functional foods and 
health claims in Europe", KI, Huddinge

Nina Jansson har genomfört följande föredrag:
6 april: Föreläsning om EU-förordningen för närings- och 
hälsopåståenden samt branschstödet, LTH, Lund

15-16 november: Medverkan vid forskarmöte "Mjölk, 
protein och hälsa", Stockholm. Arrangör: Svensk Mjölk, 
i samråd med SNF
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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: Tarmens bakterier
• Tarmens bakterier - nyckeln tillv år hälsa, Susanne Bryng 
 elsson, Joseph Rafter 
•  Europeiskt nätverk för tarmhälsa, Margareta Nyman
•  Tarmflorans roll vid hälsa och sjukdom, Lars Engsdtrand
• Vår fantastiska tarmflora - nyckeln till hjärnans utveckling  
 och funktion, Sven Pettersson
• Probiotika samspelar med barns immunfunktioner, Outi  
 Vaarala
• Kan prebiotika eller probiotika lindra eller förhindra al 
 lergi?, Christina West
•  Livsmedelsfaktorer som styr bildning av kortkedjiga fett 
 syror, Margareta Nyman
• Järn - ett mångsidigt mineralämne, Nina Jansson
• Salt i livsmedel - en utmaning, Nina Jansson
• Nystart för SLV, Kajsa Asp Jonson
•  Fett i barnens kost - kvalitet minst lika viktigt som kvanti 
 tet, SInger Öhlund, Olle Hernell
• Mättat fett och hjärtsjukdom - enig expertgrupp, Susanne  
 Bryngelsson

Nummer 2. Tema: Kostmönster
• Bättre helhetsbild med kostmönster, Isabel DRake, Anna  
 Winkvist
• Hälsoeffekter av kost baserad på nordiska råvaror  
 Ulf Risérus
• Nye norske matvarebaserte kostråd, Lars Johansson, Lene  
 Frost Andersen, Per Ole Iversen, Sigbjørn Smeland, Rune  
 Blomhoff
• Portföljkost - vad är det och vad har det för effekter?        
 Susanne Bryngelsson
•  Hepcidin - järnmetabolismems heliga gral,  Michael  
 Hoppe, Lena Hulthén
• Akrylamid - fortsatt provtagning rekommenderas, Susanne 
 Bryngelsson
• Fler överviktiga barn i socioekonomiskt svaga grupper,  
 Maria B Magnusson
• Kostfiber - nu vet vi mer, Per Åman, Wenche Frølich

•  Efsa vägleder om hälsopåståenden, Nina Jansson, Susan 
 ne Bryngelsson
• Hälsopåståendens väg från ansökan till beslut, Susanne  
 Bryngelsson
• Är hälsopåståenden begripliga? Eva Svederberg, Karin  
 Wendin

Nummer 3. Tema: Antioxidanter
•  Antioxidanter och oxidativ stress, Elisabet Rytter
•  Antioxidative enzymer i sygdomsforebyggelse og er 
 næring, Gitte Ravn-Haren, Lars Ove Dragsted
•  Total antioksidantkapasitet i matvarer, Jan ØIvind Mos-
kaug
•  Värme och mixning ökar tillgänglighet av karotener,        
 Cecilia Svelander
•  Fortsatt förtroende för EU-nätverk inom nutrition,  
 Lieselotte Cloetens, Björn Åkesson, Gunilla Önning
•  Kolesterolsänkande effekt med små insatser, Nils-Georg  
 Asp
• Omega 3-fettsyror - myter och sanningar, Jan Palmblad
•  Lite jod? Ja tack, hjärna!, Helena Filipsson Nyström,  
 Lena Hulthén
•  Biomarkörer - verktyg för objektiv spegling av matvanor,  
 Rikard Landberg

Nummer 4. Tema: Svensk nutritionsforskning, 2011± 50 
år
•  Grunden lagd för fortsatt framgångsrik forskning, Lennart  
 Wikström
•  Hur samspelar maten & generna?, Marju Orho-Melander
•  Hur påverkar barnets mat den vuxnes hälsa, Magnus  
 Domellöf
•  Vad är god mat för äldre? Elisabet Rothenberg
•  4 utmaningar för svensk nutritionsforskning,  Robert  
 Brummer
•  Riksdagspartiernas syn på mat och hälsa: Mer än  nu- 
 trition,  Susanne Bryngelsson, Annika Åhnberg, Ingvar  
 Bosaeus, Nina Jansson
•  Bethany Van Guelpen - pristagare, forskare, docent, hand 
 ledare och AT-läkare, Kajsa Asp Jonson
•  Milstolpar i nutritionsforskningen
•  Mindre salt i maten - varför och hur? Nils Bengtsson

Supplement till Nr 4 :SNF 50 år, SNF 1961 - 2011.
•  De första 30 åren, Leif Hambraeus
• SNF 1990-2009 - egenåtgärdsprogrammets epok, Nils- 
 Georg Asp
• SNF 2009 och framåt - lägesrapport från en pigg  
 50-åring, Susanne Bryngelsson
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Tidskriften
        Food & Nutrition Research

Tidskriftens årgång 55.

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). 

Editorials
• Is candy eating a way to control body weight?
Mikael Fogelholm, Inge Tetens

Review Articles
• Dietary proteins and food-related reward signals
Katri Peuhkuri, Nora Sihvola, Riitta Korpela 

Original articles
• Randomized controlled trial for an effect of catechin-
enriched green tea consumption on adiponectin and 
cardiovascular disease risk factors, Toshimasa Sone, 
Shinichi Kuriyama, Naoki Nakaya, Atsushi Hozawa, Tai-
chi Shimazu, Kozue Nomura, Shouzo Rikimaru, Ichiro 
Tsuji  
• Dietary intake and nutritional status in a Scandinavian 
adult cystic fibrosis-population compared with recom-
mendations, Inger Elisabeth Moen, Kristina Nilsson, 
Anna Andersson, Morten Wang Fagerland, Gjermund 
Fluge, Annika Ericsson Hollsing, Marita Gilljam, Lena 
Mared, Tacjana Pressler, Henriette Santi, Olav-Trond 
Storrøsten, Lena Hjelte  
• Repeated 24-hour recalls versus dietary records for es-
timating nutrient intakes in a national food consumption 
survey, Willem De Keyzer, Inge Huybrechts, Veerle De 
Vriendt, Stefanie Vandevijvere, Nadia Slimani, Herman 
Van Oyen, Stefaan De Henauw  
• Dietary quality may enhance survival related to cogni-
tive impairment in Taiwanese elderly, Rosalind Chia-Yu 
Chen, Yu-Hung Chang, Meei-Shyuan Lee, Mark L. Wahl-
qvist  
• Simulated reductions in consumption of sugar-
sweetened beverages improves diet quality in Lower 
Mississippi Delta adults, Jessica L. Thomson, Lisa M. 
Tussing-Humphreys, Stephen J. Onufrak, Carol L. Con-
nell, Jamie M. Zoellner, Margaret L. Bogle, Kathy Ya-
drick  
• A water-soluble fraction from a by-product of wheat in-
creases the formation of propionic acid in rats compared 
with diets based on other by-product fractions and    

oligofructose, Lina Haskå, Roger Andersson, Margareta 
Nyman  
• Development of a nutrition knowledge questionnaire 
for obese adults, Anne Feren, Liv E. Torheim, Inger T. L. 
Lillegaard  
• Dietary and lifestyle habits amongst adolescents in 
Bahrain, Abdulrahman O. Musaiger, Zahra Bader, Khal-
doon Al-Roomi, Reshma D’Souza  
• Intake of micronutrients among Danish adult users 
and non-users of dietary supplements, Inge Tetens, 
Anja Biltoft-Jensen, Camilla Spagner, Tue Christensen, 
Maj-Britt Gille, Susanne Bügel, Lone Banke Rasmus-
sen  
• Lactase persistence and milk consumption are asso-
ciated with body height in Swedish preadolescents and 
adolescents, Ricardo Almon, Torbjörn K. Nilsson, Mi-
chael Sjöström, Peter Engfeldt  
• A novel wheat variety with elevated content of amy-
lose increases resistant starch formation and may bene-
ficially influence glycaemia in healthy subjects, Elinor 
Hallström, Francesco Sestili, Domenico Lafiandra, 
Inger Björck, Elin Östman  
• Determinants of appetite ratings: the role of age, gen-
der, BMI, physical activity, smoking habits, and diet/
weight concern, Nikolaj T. Gregersen, Bente K. Møller, 
Anne Raben, Søren T. Kristensen, Lotte Holm, Anne 
Flint, Arne Astrup  
• Cut-off scores for the Minimal Eating Observation and 
Nutrition Form - Version II (MEONF-II) among hospital 
inpatients, Albert Westergren, Erika Norberg, Christina 
Vallén, Peter Hagell 
• Indications for percutaneous endoscopic gast-
rostomy and survival in old adults, Anna Malmgren, 
Gunnel Wärn Hede, Brita Karlström, Tommy Ceder-
holm, Per Lundquist, Mikael Wirén, Gerd Faxén-Ir-
ving  
• Increased postprandial glycaemia, insulinemia, and 
lipidemia after 10 weeks’ sucrose-rich diet compared to 
an artificially sweetened diet: a randomised controlled 
trial, Anne Raben, Bente K. Møller, Anne Flint, Tatjana 
H. Vasilaras, A. Christina Møller, Jens Juul Holst, Arne 
Astrup  
• Association of candy consumption with body weight 
measures, other health risk factors for cardiovascular 
disease, and diet quality in US children and adolescents: 
NHANES 1999-2004, Carol E. O'Neil, Victor L. Ful-
goni III, Theresa A. Nicklas  
• Determination of lipid oxidation products in vegetable 
oils and marine omega-3 supplements, Bente Lise Halv-
orsen, Rune Blomhoff  
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Editorial Board är rådgivande beträffande tidskriftens 
vetenskapliga innehåll och bedömer kvalitén på original-
artiklar 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 

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

Staffan Berglund, Klin vetenskapenskaper, Pediatrik, 
Umeå universitet: Uppföljning av låg födelsevikt.

Anna Johansson, Inst f biomed nutrition, Lunds univer-
sitet; Undersökning av kostfibers hälsoegenskaper med 
genomiska tillämpningar, med fokus på metabolomik.

Johanna Lundberg, Inst f Medicin, Karolinska univ sjuk-
huset, Huddinge: Studier för att förstå gallsyrasyntesens 
reglering hos människa; effekter av socker.

Matti Marklund, Inst f livsmedelsvetenskap, SLU, Upp-
sala: Alkylresorcinol as biomarkers for whole grain wheat 
and rye intake.

Hanna Olsson, Inst f klin o exp medicin, Hälsouniversitet, 
Linköping: Faktorer tidigt i livet som bidrar till uppkomst 
av övervikt och fetma.

Elisabeth Stoltz Sjöström, Inst f klin vetenskaper, pediat-
rik, Umeå: NutriumEXPRESS - Éarly nutrition of exte-
mely preterm infants.

Frida Sundberg, Avd f pediatrik, Göteborgs universitet: 
Diabetes hos barn under sju år. Du7.

• Reproducibility and relative validity of a food-frequen-
cy questionnaire for French-speaking Swiss adults, Pedro 
Marques-Vidal, Alastair Ross, Emma Wynn, Serge Rezzi, 
Fred Paccaud, Bernard Decarli  
• Less-healthy eating behaviors have a greater association 
with a high level of sugar-sweetened beverage consump-
tion among rural adults than among urban adults, Joseph 
R. Sharkey, Cassandra M. Johnson, Wesley R. Dean  
• Swedish consumers’ cognitive approaches to nutrition 
claims and health claims, Eva Svederberg, Karin Wendin  
•  Polyamines: total daily intake in adolescents compared 
to the intake estimated from the Swedish Nutrition Recom-
mendations Objectified (SNO), Mohamed Atiya Ali, Eric 
Poortvliet, Roger Strömberg, Agneta Yngve  
• Polyamines in foods: development of a food database, 
Mohamed Atiya Ali, Eric Poortvliet, Roger Strömberg, 
Agneta Yngve  
• Validity and user-friendliness of the minimal eating 
observation and nutrition form - version II (MEONF - II) 
for undernutrition risk screening, Christina Vallén, Peter 
Hagell, Albert Westergren  

Book Reviews
Biotechnology in functional foods and nutraceuticals, 
Asim K. Duttaroy  

FNR har en Editorial Board bestående av 19 välrenom-
merade forskare från hela världen som tillsammans 
täcker in tidskriftens breda område.

Editorial Board 
Editorial Board har under 2011 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)
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Medlemsföretag och huvudmän

SNF hade under år 2011 35 medlemsföretag.
Medlemmarna förtecknas nedan jämte huvudmännen

AarhusKarlshamn Sweden AB, Benny Wennermark, dir
Abba Seafood AB, Mats Lennersten, produktutvecklings-
chef
Arla Foods amba, Merete Myrup Christensen, Nutrition 
Manager 
Aventure AB, Rickard Öste, vd
Axfood  Sverige AB, Pethra Lundh, chef miljö, hälsa, kvalitet
Barilla Sverige AB, Eva Göthe, utvecklingschef
Bergendahls Food, Mikael Otterberg, inköpsdir
Coop Marknad AB, Mikael Robertsson, miljöchef
Danone Sweden AB, Frida Keane, Health Marketing 
Manager
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
KPL Good Food Practice, Johan Olsson, R&D/vd
Kraft Foods Sverige AB, Boel Östlund, Nordic Regula-
tory
Lantmännen, Mats Larsson, FoU dir
Livsmedelsföretagen (Li), Agneta Dreber, vd
Nestlé Sverige AB, 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, Hans-Erik Pettersson, forskningschef
Svenska Kvarnföreningen, Fredrik Strömblad, vd
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.

Ordinarie huvudmannamöte hölls i Lund den 14 april 2011

Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, 5 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
Camilla Hilldén, R&D dir, Unilever, Solna
Inger C Larsson, dir, Findus Sverige AB, Bjuv
Mats Larsson, FoU dir, Lantmännen, Stockholm
Peter Lingström, prof, Odontologiska Inst för kariologi, 

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

Styrelsen sammanträdde den 11 mars, 14 april,
16 september och 7 december 2011.

Valberedningen

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

Forskningsnämnden har haft följande ledamöter:

Dowen Birkhed, prof, Odontologiska inst, 
 Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
Robert Brummer, prof, Enh f klin medicin, Örebro 
 universitet
Göran Hallmans, prof, Enheten f näringsforskning,  
  Umeå universitet
Olle Hernell, prof, Inst f pediatrik, Umeå universitet
Lena Hulthén, prof, Avd f klinisk näringslära, 
 Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Ingegerd Johansson, prof, Inst f cariologi, Umeå 
 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
Elisabet Wirfält*, prof, Lunds universitet
Per Åman*, prof, Inst f  livsmedelsvetenskap, 
 Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala (ordförande) 

Forskningsnämnden sammanträdde den 1 mars och 
10 november 2011

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:

Viola Adamsson, PR & Nutrition Manager, 
 Lantmännen Food R&D, Stockholm
Christina Flänsgård, Nutrition Manager, Nordisk 
 Kellogg´s, Danmark
Anders Högberg, Manager Nutrition & Health, 
 Orkla Foods, Örebro
Mona Lauermann Orheden, dietist, Vi-butikerna, 
 Stockholm
Latifa Lindberg, Nordic Nutrition Manager,
  Unilever Sverige AB, Stockholm 
Merete Myrup Christensen, Nutrition Manager, 
 Arla Foods, Viby, Danmark (suppl)
Elisabeth Rytter, ansvarig forskning och nutrition, 
 Livsmedelsföretagen (Li), Stockholm

Samt ledamöterna i forskningsnämnden

Nutritionsrådet sammanträdde den 15 mars och 
10 november 2011.

*) Enligt tidigare stadgar har SNF:s upprätthållit en forskningsnämnd och ett nutritionsråd. Nutritionsrådet har varit 
sammansatt av fem ledamöter och två suppleanter från medlemsföretagen, och lika många från akademin. Forsknings-
nämnden har bestått av högst åtta ledamöter och två suppleanter, verksamma i akademin. Under 2011 genomfördes 
en stadgejustering, efter förslag från styrelsen. Enligt de nya stadgarna består "nya forskningsnämnden" av högst tolv 
ledamöter och högst två suppleanter. Dessa ledamöter ingår även i "nya nutritionsrådet", tillsammans med högst sju 
ledamöter och högst två suppleanter, representerande medlemmarna. Samtliga akademiledamöter i det tidigare nutri-
tionsrådet valdes under året in som ledamöter i den "nya forskningsnämnden".
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Resultatöversikt
(belopp i tkr)

        2011  2010  2009  2008  
  
Verksamhetsintäkter    3 661  3 659   3 481  3 843  

Årets resultat efter finansiella poster  -345        219    -236      -344  
  
Balansomslutning            1 932  1 403          1 091            1 564  

Antal anställda           3                2                    3                      4          
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RESULTATRÄKNING 

SNF Swedish Nutrition Foundation 2011-01-01 – 2011-12-31 

  NOT 2011 2010  

INTÄKTER 

Verksamhetsintäkter 2 3 660 900 3 659 648  

KOSTNADER 

Övriga externa kostnader 3, 4 -1 769 174 -1 724 025  
Personalkostnader 5 -2 376 635 -1 956 702  
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6 -6 600 -10 300 
  
   4 152 409 3 691 027 
   

VERKSAMHETENS RESULTAT  -491 509 -31 379  

Resultat från finansiella investeringar 
Resultat från övriga värdepapper  37 916 131 557  
Ränteintäkter och liknande poster 7 147 817 119 146  
Räntekostnader  - -  

Resultat efter finansiella poster  -305 776 219 324  

Skattekostnad; årets  0 
Skattekostnad; föregående år  -38 795 

 

Årets resultat  -344 571 219 324 
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BALANSRÄKNING 

SNF Swedish Nutrition Foundation 2011-01-01 – 2011-12-31 

  NOT 2011 2010  

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 6 1 900 8 500  

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar  915 800 244 646 
Skattefordran  32 889 29 513 
Övriga fordringar  - 55 314  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  59 669 50 990  
Summa kortfristiga fordringar  1 008 358 380 463  

Kortfristiga placeringar 

Övriga kortfristiga placeringar 8 645 080 888 832  

Kassa och bank  276 578 125 007  

Summa omsättningstillgångar  1 930 016 1 394 302  

SUMMA TILLGÅNGAR  1 931 916 1 402 802  

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 9 

Balanserat kapital  1 049 730 830 406  
Årets resultat  -344 571 219 324  
Summa eget kapital  705 159 1 049 730  

Kortfristiga skulder                                                                                                      
Leverantörsskulder  309 714 108 772  

Övriga kortfristiga skulder  169 860 66 169  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  747 183 178 131 
  
Summa kortfristiga skulder  1 226 757 353 072  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 931 916 1 402 802 
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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:  2011 2010  

Medlemsbidrag  2 290 000 2 294 000  
Tidskrift /FNR  61 593 59 063  
Tidskrift /Nordisk Nutrition  371 610 277 357  
Konferenser/symposier  110 225 116 100  
Branschstöd / utbildn.dagar  806 472 905 628  
Diverse intäkter  21 000 7 500  
Summa intäkter  3 660 900 3 659 648 
   

 

NOT 3 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 

Övriga externa kostn fördelar sig enligt följande:  2011 2010  

Tidskrift Nordisk Nutrition  371 076 368 635  
Tidskrift/ FNR Redaktion  2 503 17 448  
Konferenser/symposier  224 154 123 451  
Forskningsanslag  350 000 350 000  
EU-projekt  - 18 500  
Branschstöd / utbildn.dagar  105 562 243 467   
Lokalkostnader  199 250 194 821  
Övriga interna kostnader  16 727 12 857  
Sammanträde/resor  182 178 125 469  
Representation/annonsering  36 688 16 253  
Administration/kontor  52 291 48 608  
Telefon, datakom, porto  49 228 55 371  
Försäkringar  5 382 5 155  
Förvaltning/revision  36 466 27 366  
Bankkostnader  5 107 5 437  
Övriga externa tjänster o div. kostn.  132 562 111 187  
Summa kostnader   1 769 174 1 724 025 
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NOT 4 ARVODE FÖR REVISION 

   2011 2010  

Ernst & Young, Revisionsuppdrag  16 000 15 000  
Summa kostnader  16 000 15 000  
 

NOT 5 PERSONAL 

   2011 2010  

Medelantalet anställda har under året varit 3 (2) varav 3 ( 2) kvinnor. 
Löner och ersättningar samt sociala avgifter har utgått med 
Till styrelse och VD  558 204 626 400  
Till övriga anställda och andra uppdragstagare  1 249 244 854 151  
Sociala avgifter enl lag och avtal  521 539 446 754  
Summa kostnader  2 328 987 1 927 305 
  

 

NOT 6 INVENTARIER 

   2011 2010  

Ingående anskaffningsvärde  231 796 310 594  
Årets investeringar  0 0  
Årets utrangering  0 -78 799  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  231 796 231 795  

Ingående avskrivningar  -223 296 -291 794  
Årets avskrivning  -6 600 -10 300  
Årets utrangering  0 78 799  
Utgående ackumulerade avskrivningar  -229 896 -223 295  

Bokfört värde  1 900 8 500 
   

 

NOT 7 RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE POSTER 

   2011 2010  

Utdelningar  131 240 114 533  
Ränteintäkter  16 577 4 613  
Summa   147 817 119 146 
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