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2019 – Kemister Granskar Livsmedel för Hälsa

Kemister har särskilda förutsättningar att förstå biokemiska kopplingar mellan 
livsmedel och hälsa. Intresserade sådana har under 2019 samlats till diskussion 
och aktiviteter på detta tema. Introduktioner och referat av allmänt intresse har 
här sammanställts i lättillgänglig form. Se även Hemsida/Arkiv och #KemiVG.

Innehåll:

Blodsocker bakom Fetma och Diabetes

Glykering bakom Hälsoeffekter av högt Blodsocker

Hälsoriktiga Mjölkfetter i Mejeriprodukter

Svenskt Kött för Miljö och Hälsa

Den Metabola Pandemin (Lars Bern)

Hälsoguide för Livsmedel (Göran Petersson)

Bakgrund: Många rapporter om Kost för Hälsa har publicerats av Göran 
Petersson för Cancer- och Allergifonden. Bakom detta låg delvis även tidiga 
kontakter med svenska pionjärer på lågkolhydratkost. Göran Svensson från 
Göteborgskretsen har nyligen engageratt sig i Diabetes kring Älven. 

Video: Under Hemsidan (Tips) och Gbg KemiVG - YouTube ligger aktuella 
videofilmer från 2019:
Leva med diabetes (Göran Svensson)
Blodsocker och Bröd (Göran Petersson) 
Se även #Blodsocker och #Biomedicin (on Twitter)

Diskussionsgrupp: Bland deltagare med för området hög kompetens och lång 
erfarenhet märks Olle Ramnäs, Kenneth Larsson, Staffan Wall, Jonas Svensson, 
Per Martinson, Bengt Ohlsson och  Göran Svensson.  

https://kemisamfundet.se/om-oss/kretsar/goteborgskretsen/arkiv/
https://twitter.com/hashtag/biomedicin?f=live
https://twitter.com/hashtag/blodsocker?f=live
https://www.youtube.com/channel/UCWQPupJ7y4ij_eKxHzidSuQ
https://kemisamfundet.se/om-oss/kretsar/goteborgskretsen/tips/
http://diabetes-kring-alven.se/
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/74442.pdf
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/local_164890.pdf
https://twitter.com/hashtag/kemivg
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Blodsocker

Efter intag av kolhydrater ändras halten av blodsocker i princip enligt figuren.

GI: Ytan (grå) under toppen kan användas som jämförande mått på höjningen av
blodsocker från samma mängd av olika livsmedel. Druvsocker (glukos) är 
referens med GI=100.

Glukostolerans: Normalt återgår halten ner mot basnivån på ca 5 mmol/l efter 
ungefär en timme. En kost med snabba kolhydrater bromsar långsiktigt upptaget 
vilket kan mätas standardiserat som förhöjd nivå efter två timmar. En försämrad 
glukostolerans av detta slag är ofta ett förstadium till diabetes. Halter dygnet 
runt över 7 mmol/l karakteriserar diabetes och 6-7 mmol/l ofta prediabetes. 

Insulinresistens: Kvardröjande förhöjda nivåer av blodsocker kan ses som att 
effekten av insulin bromsas. Antalet glukostransportörer och insulinreceptorer 
minskar och insulinnivåerna i blodet kvarstår förhöjda under allt längre tid. 
Denna insulinresistens medför bukfetma och karakteriserar prediabetes som 
förstadium till fullt utvecklad diabetes 2.

Glykogen: Glukos från kostens kolhydrater transporteras som blodsocker ut till 
och in i muskelceller. Där lagras typiskt flera hundra gram glukos i form av 
polymer glykogen som åter frigör glukos vid behov av muskelenergi. Glukos 
kan inte återgå till blodet från muskelceller.

Levern: Glukos nybildas i begränsad mängd i levern och kan där upplagras som
ca 100 g glykogen. Glukos släpps aktivt ut i blodet när detta behövs för att hålla 
uppe basnivån av blodsocker. Blodet innehåller totalt bara ett par gram glukos 
som blodsocker.

http://kemisamfundet.se/om-oss/kretsar/goteborgskretsen/


Diskussion och Fördjupning

En samlad grupp kemister diskuterade engagerat blodsocker i relation till kost, 
fetma och diabetes. Neddragning av snabba kolhydrater framstår biokemiskt 
som centralt för bättre folkhälsa. Minst en million svenskar har insulinresistens i
olika stadier. Mörkertalen är stora och kostomställning kan både förebygga och 
motverka åtföljande hälsoproblem. Rapporterna nedan belyser olika aspekter.

Lågkolhydratkost
Blodsocker och Insulinresistens 2013
LCHF – Lågkolhydratkost 2013

Vardagliga Val
Kostråd mot Diabetes 2011
Kostråd mot Övervikt 2011

Grepp för Folkhälsa
Onödig Fetma och Sockersjuka 2014
Sötade Drycker Ohållbara 2014

Glukos och Fruktos
Glukossirap och Glukos 2007
Fruktos och Socker 2012

Tidiga Översikter
Kost mot Diabetes och Fetma 2008
Kolhydrater 2008

Mätningar: Standardutrustning ger nu möjlighet för utsatta att själva mäta sin 
blodsockernivå vid lämpliga tillfällen efter behov. Morgonens fasteblodsocker 
är standard för att bedöma förstadier till och utveckling av diabetes. 
Ett viktigt indirekt kliniskt mått på genomsnittlig blodsockernivå är HbA1c. Det 
anger hur stor andel av blodets hemoglobin som reagerat med glukos. Värdet 
avspeglar långtidsnivån under några veckor och indikerar diabetesutveckling 
och behov av kostomställning.

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/72329.pdf
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/74442.pdf
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/local_157569.pdf
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/local_26402.pdf
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/204870/local_204870.pdf
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/201453/local_201453.pdf
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/local_145271.pdf
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/local_144874.pdf
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/170320/local_170320.pdf
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/175872/local_175872.pdf
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R1-CHOH-CHO + H2N-R2          Glukos + Aminogrupp
↓↑            N-Glykosylering

(R1-CHOH-CHOH-NHR2)   →    Cykliska N-Glykosider
↓         Dehydratisering

R1-CHOH-CH=N-R2  Imin (Schiffbas)

↓ Amadoriomlagring

R1-CO-CH2-NH-R2 → Komplexa AGE

Glykering som Kemisk Hälsofara

Förhöjda halter av blodsocker via kostens socker och stärkelse 
kopplas till flera folkhälsohot. Detta är allmänt känt från ökade 
hälsorisker för diabetiker. Den biokemiska bakgrunden är klarlagd 
men dåligt känd i de flesta kretsar.

Glykering: Reducerande sockerarter som blodets glukos har en 
reaktiv karbonylgrupp. Via den kan sockermolekylen bindas 
irreversibelt särskilt till fria aminogrupper i proteiner. Detta kallas 
glykering. Proteiner och enzymer förlorar då mer eller mindre sina 
funktioner vilket kan medföra biokemiska skadeeffekter. 

Kemi: Figuren ovan illustrerar schematiskt kemiska reaktioner vid 
glykering. De första delvis reversibla stegen då glukos kopplas till 
aminogruppen betecknas N-glykosylering. En komplex omlagring 
överför därefter sockerenheten till en fruktosliknande  reaktiv grupp. 
Produkter från sena reaktionssteg kallas ibland AGE. Glykosylering 
har ofta fått beteckna hela reaktionskedjan. Glykering (glycation) 
framstår som klart enklare och mer logiskt.

https://kemisamfundet.se/wp-content/uploads/2019/06/blodsocker.pdf


Blodsocker: Andelen hemoglobin som glykerats i blod kan mätas som
HbA1c. Detta mått avspeglar genomsnittlig glukoshalt i blodet under 
någon månad. Det används för diagnos och kontroller vid diabetes. 
Vid normala blodsockernivåer är ca 5 % av hemoglobinet glykerat 
men vid diabetes över 6,5 %. Vanligen anges nu HbA1c i mmol/mol 
(30 - 35 normalt och över 45 vid diabetes).

Blodfetter: På liknande sätt reagerar glukos i blodet med specifika 
proteiner i blodfetter. Vid sidan av lipidperoxidation är detta en 
huvudorsak till de skador på LDL som initierar ateroskleros. Detta 
förklarar ökade risker för hjärtinfarkt och stroke vid högt blodsocker. 
Flera reaktioner vid glykering är pH-beroende och kan skilja sig åt 
mellan blod och celler. 

Skadespektrum: Glykering i blodbanor och celler kan även medföra 
en mångfald andra hälsoeffekter. Neurologiska skador drabbar typiskt 
fötter och underben. Glykering av proteiner i hjärnan ses som en orsak
till demens typ Alzheimer. Även grumlade linser i ögat vid grå starr 
kopplas till glykering. 

Livsmedel: Upphettning av livsmedel medför ofta brunfärgande 
Maillardreaktioner mellan sockerarter och aminogrupper i främst 
aminosyror. De första reaktionsstegen är analoga med dem vid 
glykering. Hälsorisker begränsas av att bildade ämnen med hög 
molekylvikt normalt inte tas upp till blodet,

Slutsatser: En lång rad hälsoproblem kan minimeras genom att hålla 
blodsockernivån låg. Det sker effektivt genom låga intag av snabba 
kolhydrater med kosten. Omfattande information finns om mer eller 
mindre strikt lågkolhydratkost. Skatter och andra styrmedel mot 
socker och vetemjöl framstår som  bra politik för folkhälsa. Sverige är
långt ifrån ledande på detta område.  

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/170320/local_170320.pdf
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/glycation
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/local_140645.pdf
https://www.1177.se/Jonkopings-lan/behandling--hjalpmedel/undersokningar-och-provtagning/provtagning-och-matningar/blodprov/blodprov-hba1c/
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Mjölkfetter i Mejeriprodukter

Diskussionsmötet samlade flera kemister med både forskningsbakgrund och 
lång erfarenhet. Det gav därför en mångsidig belysning av området. En tidigare 
träff 2018-01-18 tog upp laktos och laktosfria produkter. Det var därför naturligt
att nu fokusera på mjölkfettet. Detta har också nyligen aktualiserats av en global 
statistisk studie som bekräftar hälsofördelar med feta mejeriprodukter.

Historik
Från biokemisk utgångspunkt har mjölkfetter ett närmast idealiskt innehåll av 
mättat och enkelomättat fett. Samtidigt är andelen låg av riskabla reaktiva 
fleromättade fettsyror. Under 1900-talets senare del spreds en märklig skräck för
hälsorisker med mättat fett. Drivkrafterna bakom detta har senare pedagogiskt 
beskrivits av Ralf Sundberg i boken Forskningsfusket. Bland kostmedvetna 
ändrades synen på mättat fett i början av 2000-talet. Hälsorisker kopplades då i 
stället tydligt till socker och fleromättade fröfetter.

Hälsoval
Hela diskussionsgruppen visade sig sedan länge för egen del ha prioriterat 
mejeriprodukter med hög fetthalt. Intresset kring lågkolhydratkost som LCHF 
för vikthållning har säkert bidragit till omställning i vida kretsar. Hälsoreklam 
för feta produkter har däremot saknats. En anledning kan vara att myndigheter 
släpat efter med kostråd och märkningsregler. Mejeriföretagen tjänar också på 
fettreducerade produkter. Det borttagna mjölkfettet kan då säljas som grädde och
smör.

Hälsofaror
Problematiska för fetma och folkhälsa är sötade produkter med mjölkfett. En 
tidig rapport om mjölkprodukter tog upp sötad yoghurt, mjölkchoklad och glass.
Utbudet av dessa frestelser i butikernas hyllor är fortsatt farligt stort. För fil och 
yoghurt är osötade varianter med naturligt hög fetthalt typiskt bra val.

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/local_156487.pdf
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/170320/local_170320.pdf
https://www.theguardian.com/society/2018/sep/11/dairy-in-moderation-is-good-for-heart-health-study-finds
http://www.kemistsamfundet.se/dokument/Laktos.pdf


GRÄDDE
MJÖLK FIL YOGHURT 

  LÄTTMJÖLK LÄTTFIL

SÖTAD FIL och YOGHURT 

CHOKLAD GLASS

Konsumenter
Diskussionen belyste många konsumentaspekter. Ekologiska mejeriprodukter 
har en stark ställning till stöd för både djur och natur. Större mejerier står för 
speciella produkter där Verum Hälsofil och osten Billinge visades som ett par 
exempel. Livsmedelskedjor har egna varumärken som priskonkurrerar. Notabelt 
är att mjölk och ost fortfarande typiskt har samma pris oavsett fetthalt. Ofta styr 
personliga vanor och smakpreferenser det vardagliga valet av mejeriprodukter.

Nationell trend
Märkning av helsvenska livsmedel är intressant som del av en nationell trend 
som spridit sig snabbt de senaste åren. Arla har lanserat Sverigekannan med 
svenska flaggan och en mer allmän märkning är Från Sverige. Märkningarna ger
stöd för inhemskt lantbruk och ökad nationell självförsörjning. Gårdsmejerier 
kan ses som en del av trender för närproduktion.

Läsning
Från biokemisk utgångspunkt framstår mjölkfetter som bättre Fetter för Hälsa 
jämfört med de flesta vegetabiliska fetter. Mest avgörande är ett lågt innehåll i 
mjölkfett av de reaktiva Fleromättade Fetter som finns i vanliga fröoljor och 
margariner.

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/172848/local_172848.pdf
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/local_155237.pdf
https://fransverige.se/konsument/vad-ar-fran-sverige/market-mjolk-fran-sverige/
https://www.arla.se/om-arla/nyheter-press/2015/pressrelease/arla-visar-mjoelkens-ursprung-med-sverigekannan-1150293/
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Svenskt Kött för Miljö och Hälsa

Fläskkött och nötkött har varit en central del av den svenska matkulturen under 
många hundra år. Under 2000-talet har dessa livsmedel börjat ifrågasättas av 
både miljö- och hälsoskäl. Grunderna för detta kan behöva granskas.

Julskinkan och Grisen: I det klassiska svenska självhushållet på landsbygden 
ingick hushållsgrisen. Den åt upp matresterna och bidrog påtagligt till effektiv 
resurshushållning. Till jul slaktades grisen, skinkan tog plats på julbordet och 
stekfläsk, fläskkött och korv säkrade vinterns behov. Särimner symboliserar 
grisens historiska betydelse i Norden. 

Kossor och Nötkött: Besättningen av kor och kalvar har via mjölk och nötkött 
varit grunden för de flesta gårdars ekonomi. Den var också grunden för öppna 
landskap med åkrar och betesmarker. Mjölken och slaktdjuren gick alltmer till 
lokala mejerier och slakterier. Slåttern skedde typiskt strax efter midsommar. 
Det torkade höet lagrades på logen för djuren under vintern.

Natur och Miljö: Gårdar med balans mellan djurhållning och växtodling 
möjliggör lokala hållbara ekologiska kretslopp. Betesmarkernas kulturbiotoper 
ger en ovärderlig biologisk mångfald. Det gäller särskilt för ekologiska gårdar. 
Det öppna landskapet med åkrar, ängar och hagar är starkt förankrat i den 
svenska folksjälen via legendarer som Astrid Lindgren och Evert Taube.  

Klimat och Livsvillkor: Efter istiden har klimatet i Sverige varierat starkt med 
gynnsamma varma och kärva kalla perioder. Efter det kalla 1600-talet har vårt 
klimat förbättrats avsevärt och dessutom fått en extra liten puff från senare tiders
växthusgaser. En högre koldioxidhalt är också gynnsam för växternas fotosyntes
och därmed för lantbruk såväl som skogsbruk. Detta ger möjligheter för ökad 
självförsörjning trots en historiskt ohållbar ökad befolkning. 

Kött för Hälsa: Köttets protein har en hälsomässigt idealisk sammansättning av 
essentiella aminosyror. Både fläskkött och nötkött har också en hälsoriktig 
fettsammansättning liknande människans med främst mättat och enkelomättat 
biokemiskt säkert fett. Dagens stora folkhälsohot som bukfetma, diabetes och 
kärlskador kopplas i stället till skräpmat med snabba kolhydrater och reaktiva 
fleromättade fröfetter.   

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/local_163949.pdf
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/72188.pdf
https://www.bondeniskolan.se/djur1/kor1/
https://sv.wikimini.org/wiki/S%C3%A4rimner
https://www.bondeniskolan.se/djur1/gris/


Uppföljning             dec. 2019

Svenskt Kött för Miljö och Hälsa

På senare tid har påståenden om att kött skulle vara negativt för miljö och hälsa 
blivit allt vanligare. Detta förefaller orimligt med hänsyn till att kött varit ett 
centralt livsmedel för människan under tusentals år. En diskussion 2019-12-12 
med en grupp kemiskt erfarna granskare belyste dessa frågor med utgångspunkt 
från ekologi och biokemi.
Miljö: Lantbruk med balans mellan växtodling och djurhållning är grunden för 
biologisk mångfald och fungerande kretslopp i det öppna svenska landskapet. 
Ekologiska krav förstärker positiva effekter av kött. Nötboskap bidrar bäst till 
biologisk mångfald i betade kulturbiotoper. Det är alltså angeläget att välja 
svenskt kött. Växthusgaser från djurhållning kritiseras, men påverkar kanske 
snarare positivt än negativt klimat, flora och fauna, jordbruksproduktion och 
självförsörjning i Sverige. 
Hälsa: Kött har ett högt innehåll av protein och jämfört med protein från växter 
idealiska proportioner mellan livsviktiga aminosyror. Vissa aminosyror som 
tryptofan och tyrosin behövs även för mental hälsa. Fett från både nötkött och 
fläskkött domineras av hälsomässigt säkra mättade och enkelomättade fettsyror. 
Vegetabiliskt fett har ofta ett högt innehåll av riskabla fleromättade fröfetter. 
Även mjölkprodukter som smör och ost blir därför hälsomässigt överlägsna 
vegetariska motsvarigheter. Fisk kompletterar kött med mer av de livsviktiga 
fettsyrorna EPA och DHA som helt saknas i växter.
Kötträtter: Måltider blir mer eller mindre bra beroende på vad kött kombineras 
med. Positivt är då att frukt och salladsgrönsaker ger antioxidanter och fibrer. 
Negativt är kombinationer med bröd typ hamburgare där brödet bidrar till de 
stora hälsofarorna bukfetma och diabetes. Pommes frites med upphettad potatis 
och olämpligt fett förstör också ofta kötträtter. Tillsats av nitrit, E250, som gör 
kött rödare har länge ifrågasatts hälsomässigt. Statistik över hälsoeffekter av 
köttkonsumtion måste ses mot bakgrund av dessa faktorer.

https://www.youtube.com/watch?v=H9jf6hA5A8Q&feature=youtu.be
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/local_156487.pdf
https://kurera.se/aminosyror-l-tyrosin/
https://fransverige.se/konsument/vad-ar-fran-sverige/market-kott-fran-sverige/
https://kemisamfundet.se/wp-content/uploads/2019/12/julmat.pdf
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Den Metabola Pandemin

Göteborgs Kemister granskade våren 2019 blodsocker som nyckel    
till samband mellan kost och hälsoproblem med fetma och diabetes. 
En vidgad diskussion föreslogs då utifrån Lars Berns granskande bok 
Den Metabola Pandemin. Bern beskriver själv bokens innehåll i en 
timslång presentation i SwebbTV.

Lars Bern har en naturvetenskaplig bakgrund från Chalmers där han 
disputerade med koppling till fysik och kemi. Han har breda 
erfarenheter från tunga poster inom näringslivet och ledande 
organisationer inom vetenskap, miljö och medicin. Boken ger en 
historiskt förankrad beskrivning av falska myter och nya insikter om 
samband mellan kost och folkhälsa. Vetenskapshistoriskt finns klara 
paralleller med Ralf Sundbergs klassiker Forskningsfusket.

Centralt är att Bern lyfter fram kolhydrater som boven bakom fetma, 
diabetes och andra metabola hälsohot. Den seglivade demoniseringen 
av mättade fetter och kolesterol avfärdas. För initierade pionjärer var 
dessa paradigmskiften klara i Sverige redan för mer än 10 år sedan. 
Detta framgår redan av en rapport från 2008. Att Bern nu understryker
och utvecklar de nya synsätten är ytterst angeläget.  

Internationellt var Robert Atkins pionjären som effektivt visade på 
hälsofaror med snabba kolhydrater. Biokemiskt är sambanden från 
kostens kolhydrater via blodsocker och insulin till bukfetma och 
diabetes klara och lättförståeliga. Kunskapen spreds av pionjärer i 
Sverige via bloggar, böcker, hälsotidningar och tidningsbilagor till 
hundratusentals svenskar. Men många tjänar på skräpmat och då 
behövs nya insatser typ Berns.

Göteborgs kemister kan lyfta fram viktiga delar av Berns budskap. 
Samtidigt är det bra att ta upp oklara och spekulativa inslag som ofta 
finns i en bred och skarp granskning som Berns verk.   

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/74442.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KP5KMrxA0SE
https://kemisamfundet.se/wp-content/uploads/2019/06/blodsocker.pdf


   Hälsoguide för 50 vanliga livsmedelsprodukter

Motiveringar för dessa och många andra produkter finns i följande rapporter. För
allmänt gulmärkt bröd, mjölk och potatis ges där mer specifika signaler. 

Fisk för hälsa Frukt & grönt Fett för hälsa

Mjölkprodukter       Kött -   Potatis -   Bröd

-------------------------------------------------------------------------

      grön          gul röd

Bra val Tänk till Välj bort
-------------------------------------------------------------------------
Apelsiner Bananer Becel
Bregott Bröd Chips
Fläskkött Fiskpinnar Coca-Cola
Grädde Havregryn Cornflakes
Jordgubbar Juice Fanta
Lax Knäckebröd FUN light
Lök Lätta Glass
Makrill Mjölk Kanelbullar
Morötter Palmolja Ketchup
Nötkött Pasta Linfröolja
Ost Potatis Läsk
Skinka Päron Muffins
Smör Rapsolja Pommes frites
Tomater Ris Saft
Torsk Russin Socker
Ägg Strömming Solrosolja
Äpplen Sylt
------------------------------------------------------------------------

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/local_163949.pdf
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/local_156487.pdf
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/local_155237.pdf
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/local_155675.pdf
http://publications.lib.chalmers.se/publication/154770-fisk-val-for-halsa
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/local_164890.pdf

