
 

Livsmedelskonferens – Samarbete mellan forskare och företag 

Den 21 november deltog Hälsingelivs, Forskning och Utvecklingscenter för Livsmedel genom Anette 

Jonsäll i Tvärlivs konferens  ”Livsviktigt samarbete mellan akademi och bransch”.  

Tvärlivs är en satsning av stat och livsmedelsbransch för att stödja Svensk livsmedelsforskning som 

gör tillsammans med Formas och VINNOVA genom ett tvärvetenskapligt forskningsprogram för 

livsmedel. Där kan företag och forskare tillsammans söka pengar för att genomföra forskningsprojekt 

som är till nytta för företagen.   

På förmiddagen diskuterades samarbete mellan akademi och bransch ur näringslivets och akademins 

synvinkel samt en information om var tvärlivs står idag. Efter lunch redovisades Tvärlivs olika 

forskningsprojekt både de som arbetat ett tag och de som precis skulle till att starta.  

Det var en hel del intressanta projekt och resultat. Bland annat så har man sett att rågmjölet har en 

mycket bra glykemisk profil som gör att insulin påslaget blir mycket mindre om man äter rågbröd, 

även om man tar bort klidelen. Man såg också att råg kan påverka mättnadskänslan, man känner sig 

mätt längre. Olika rågsorter hade bättre glykemiskt index än andra. 

Sen var det ett intressant projekt som handlade om ostron längs Bohuskusten där ett företag får 

hjälp av forskare att titta på mikrobiologi vid algtillverkning (mat till ostronen) och avelsarbetet och 

ett annat som handlade om ett företag som tillverkar en havrebaserad livsmedels ingrediens som har 

en både nyttig och funktionell funktion. Nyttig för att den är rik på Betaglukan och funktionell 

eftersom man kunde använda den som ett emulgeringsmedel och konsistensgivare man bibehåller 

krämigheten i glassen och den är inte så känslig för infrysning och upptining.  

Om du vill veta mer om Tvärlivs som finns information på deras hemsida: tvarlivs.se 

På eftermiddagen presenterades en ny satsning Food Science Sweden som är ett samarbete mellan 

Chalmers, SLU, Lunds tekniska högskola och SIK. Avslutningsvis så presenterade Vinnova och 

Landsbygdsdepartementet vad som är på gång. 

/Anette Jonsäll 

 

 

 

 

FoU Center för Livsmedel finansieras av: 

 


