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Forskning som leder till innovativa 
produkter- en forskares perspektiv

KSLA-seminarium: Vad får vi till mat imorgon?



Ska forskare överhuvudtaget tänka på innovation?



Ska forskare samarbeta med industrin?



Till 2030: 

- Minska antalet människor som dör i 

förtid av icke smittsamma sjukdomar 

med 33%

- Främja psykisk hälsa och 

välbefinnande. Kosten har stor betydelse!

Stora globala hälsoutmaningar!



Vi vet ganska bra vad vi bör äta på populationsnivå



Hinder ? Möjlighet ?



Forskningsdriven innovation kring mat och hälsa- hur?

- Projekt

- Industriprojekt
• Nya produkter med dokumenterade 

hälsoeffekter

• Hälsopåstående

- Andra projekt

Testa grundläggande hypoteser

Nya tekniker

- Samarbetsplattformar
T.ex.  Forskare-forskare

Pre-kompetivt forskare-industri

Public Private Partnerships
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RyeWeight- Forskningsprojekt med innovation i sikte

Hypotes: 

Fiberrika rågprodukter kan hjälpa till att  minska kroppsvikt och 

kroppsfett jämfört med vita veteprodukter

Mekanismer: Ökad mättnad med råg, minskat energiupptag, mikrobiota?



Rågfibers roll för viktminskning och metabol

kontroll

 RyeWeight –studien

SYFTE: 

- Testa hypotesen att högt rågfiberintag medför större viktnedgång än 

motsvarande energimängd från vita veteprodukter

- Undersöka mekanismerna

- Förbereda för ett hälsopåstående kring rågfiber och viktminskning

N= 266 deltagare



Viktminskningskosten:
500 kcal energiunderskott varje dag genom att….

1. Minska intag av godis, kakor och läsk

2. Minska intag av snabbmat

3. Välja Nyckelhålsmärkta produkter

4. Öka inta av grönsaker

5. Minska portionsstorlek

Målsättning: 

Minst -0,5 kg varje vecka, oavsett 
om man äter råg eller vete K
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Status idag
Work in progress….

…sekundär, men 
INTRESSANT fråga:

Kan vi finna faktorer som 
förklarar skillnader i 
viktnedgång mellan 
individer?

Hoppas på
Evidens för ett 
hälsopåstående!



Generell nutrition ”Individ- eller gruppanpassad nutrition”

”One fits all”

Generiska råd på 

populationsnivå

Individ-

anpassade råd 

Råd för 

grupper med 

liknande 

egenskaper

O’Donovan et al. (2016)

Hälsosam mat för alla-

krävs individanpassning?



Strategier för precisions-nutrition

Mikrobiota

Vilken data behövs?

Livsstil

Hälsostatus

Genom

Fysisk aktivitet

Kost

Läkemedel

Respons i 
hälsovariabler

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjB3f6g5rHXAhXBPZoKHRhKDoEQjRwIBw&url=http://www.ucl.ac.uk/iehc/research/behavioural-science-health/resources/questionnaires&psig=AOvVaw0r_xxbRiinYaiao6qpSzUp&ust=1510327412996425


Råd baserade på genetik



Mikrobiotans roll för individers respons?

Kovatcheva-Datchary, et al 2015



Även effekter på blodlipider!

Rye Wheat

LDL cholesterol

Prevotella:Bacteroides (cut at 0.75)
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Landberg et al. (unpublished)
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METABOLOMIK- Ett verktyg för precisions nutrition 

Objektiv mätning 

av matintag
Hitta responders/ non-responders

METABOLOMIK
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P<0.001



Kan vi använda metabolomik för att individanpassa kost?

Mikrobiota
Livsstil

Hälsostatus

Genom

Fysisk aktivitet

Kost

Läkemedel

Metaboliter

Mat Individ A- Liten effekt

Individ B- Stor effekt



JPI- INTIMIC
Interrelation of the intestinal microbiome, diet and health
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DiGuMet- Diet x gut microbiome-based metabotypes to

determine cardio-metabolic risk and tailor intervention strategies

for improved health (2018-2020)

Life style/diet

Gut microbiota

Genes
Epigenome

Transcriptom

e

Proteome

e

Metabolome

Omics technologies

& data fusion

Gut 

microbiome

Molecular

phenotyping

Cohort

Tailored

Guidelines/interventions

Metabotyp A
Låg CVD risk

Metabotyp B
Hög CVD risk

1) Identifiera biomarkörer för 2 olika metabotyper som är 
kopplade till hög/låg risk för hjärt-kärlsjukdom

Mål
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DiGuMet- Diet x gut microbiome-based metabotypes to

determine cardio-metabolic risk and tailor intervention strategies

for improved health (2018-2020)

2) 6 veckors interventionsstudie med fermenterbara vs icke-
fermenterbara kostfibrer hos män och kvinnor som tillhör 
metabotype A och B

Mål

6 wk wash-out

6 wk 6 wkBL 1 BL 2

Treatment Treatment

Control Control

Measured outcomes:
• Meal glucose tolerance test (MGTT)
• 3 day continious blood glucose monitoring
• 24h blood pressure measurement
• Gut microbiota
• Untargeted metabolomics
• Fasting blood lipids
• Fasting glucose and insulin and HbA1C
• Clinical blood pressure
• Dietary assessment (3 day food records + dietary

biomarkers)

Metabotype A, n= 20
Metabotype B, n= 20

Metabotype A, n= 20
Metabotype B, n= 20
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- Snabb, teknikdriven utveckling!

- Forskningen hinner inte med!

- Hållbart i längden?



Hur ta vara på möjligheterna?

- Större satsningar på grundläggande, avancerad forskning 

att länka upp mot teknikutvecklingen.

- Livmsedelsindustrin måste våga se längre än att finna 

lösningar till ”dagliga problem”- Ta höjd i nytt 

forskningsprogram!

- Mer interaktion mellan life-science och livsmedelssektorn

- Hur ser satsningen ut på livsmedel de kommande åren?
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Tack för finansiering!
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