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Förord
Projektet Styrketår för seniorer – ett pilotprojekt har genomförts med finansiering
med medel som kommer Landsbygdsprogrammet, EU. Syftet med projektet har
varit att bidra till att utöka marknaden för regionalt producerade frukt- och bärprodukter och därmed efterfrågan på råvaror genom att ta fram dryckesprodukter med
en specifik målgrupps behov i sikte.
I det multidisciplinära arbetet med att utveckla frukt- och bärdrycker för äldre deltagit ett antal personer och kompetenser som bidragit till projektets framgångsrika
genomförande:
En styrgrupp bestående av:
•
•
•
•

Karin Wendin, Högskolan Kristianstad
Ulla Nilsson, Virgo Grön Konsult
Gun Hagström, Lyssna Affärsutveckling AB
Madeleine Uggla, SLU

En referensgrupp bestående av styrgruppen samt representanter för olika aktörer
och kompetenser har varit och aktiv och sammankallats fyra gånger under projektets gång:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Pernilla Arinder, Mikrobiologi, SIK
Maria Biörklund-Helgesson, Dietik äldre, Livsmedelsakademin
Marie Olsson, Produktkvalitet och primärproduktion, SLU
Therese Svensson, Sensorik, HKR
Elisabeth Lindqvist, Matkunskap, Hushållningssällskapet Kristianstad
Annika Forsgren, Perspektiv från stora och små kommuner, Kommunförbundet Skåne
Maria Hofvendahl Svensson, primärproduktion gröna näringen och upphandling, LRF Skåne
Per-Gunnar Hansson, Livsmedelsförädling, Villman AB
Mats Olsson, Odling av bär, GRO Bär/LRF
Hans Knutsson, Företagsekonomi, Lunds universitet

I arbetsgrupperna har följande personer ur styrgrupp och referensgrupp deltagit:
WP2. Dryckesutveckling: Gun Hagström, Pernilla Arinder Maria Biörklund, Marie
Olsson, Therese Svensson och Karin Wendin
WP3. Nätverkande: Madeleine Uggla, Annika Forsgren, Per-Gunnar Hansson,
Maria Hofvendahl Svensson, Hans Knutsson Elisabeth Lindqvist, och Ulla Nilsson
WP4. Upphandling och marknad: Hans Knutsson
Andra personer som bidragit till arbetet är livsmedelsföretagare Wiveca Almgren,
Magnihill AB, Gunilla Andersson och Eva Rolander, Länsstyrelsen Skåne, Susanna
Lundqvist, SLU/Tillväxt Trädgård/Partnerskap Alnarp Torben Olsson, HKR samt
Thomas Björklund, SLU Holding.
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Medverkade i intervjuer om upphandling av mat till äldre i Kristianstad kommun
har varit kostchef Lena Larsen, upphandlingschef Peter Lindgren och kommunpolitiker Pierre Månsson.
Marie Lindblom, HKR, har ansvarat för den ekonomiska redovisningen av projektet.
Till den avslutande workshopen i januari 2015 inbjöds referensgruppen för diskussion om fortsättning på projektsatsningen och dryckesutvecklingens fortskridande
fram till och med upphandling. Vid workshopen framkom intresse från livsmedelsaktör att vidareutveckla produkten Styrketår.
Projektet har fått stort gensvar och många har under projektperioden fått kännedom om projektet och produkterna. De involverade har visat stort engagemang
vilket är en viktig faktor för att lyckas med den här typen av innovativa satsningar
med många parter involverade.
Vi hoppas att vårt projekt kan fungera som inspirationskälla för andra projekt och
utvecklingsarbeten.
Ulla Nilsson och Karin Wendin
projekledare respektive projektägare för projektet Styrketår för seniorer
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Sammanfattning
Projektet Styrketår för seniorer – ett pilotprojekt har genomförts med finansiering
via Länsstyrelsen Skåne (projektnummer 2013-3109) med medel som kommer
Landsbygdsprogrammet, EU.
Syftet med projektet har varit att utveckla frukt- och bärdrycker till äldre på boenden i Skåne, drycker som kan bidra till att ge extra energi och näring. Syftet har även
varit att skapa en nätverksplattform samt undersöka möjligheterna till ett innovativt
arbetssätt för upphandling av de utvecklade produkterna.
Projektet har utgått från det behov av goda näringsrika och energirika livsmedel
som definierats när det gäller äldre, oavsett svårigheter att inta mat. Detta behov har
kopplats till en strävan att öka den regionala produktionen av frukt- och bärråvaror
och undersöka möjligheterna att sälja högkvalitativa produkter på den offentliga
marknaden. Det långsiktiga målet är att genom att öppna för försäljning av fruktoch bärprodukter också öka sysselsättningen inom primärproduktionen i regionen.
Dryckesprodukter har utvecklats bestående av frukt- och bärråvara från äpple,
jordgubbe och svartvinbär vilka kombinerats med näringstillskott i form av vegetabiliskt protein och fett i form av rapsolja. Drycken har utvecklats med målet att ge
äldre på boenden ett gott alternativ till de mellanmål som idag serveras på äldreboenden i kommuner. Dryckerna har producerats på en pilotanläggning för produktion som finns på SLU Balsgård. De har därefter genom kontakter inom Kristianstad provats i fokusgrupper på äldreboenden för att få en uppfattning om dryckernas gångbarhet. Därtill har intervjuer gjorts med upphandlande kommuns representanter inom kost, upphandling och politik. I projektet har olika kompetenser medverkat för att utveckla dryckerna och undersöka marknaden. Ett nätverk har byggs
upp och kunskap om hela värdekedjan samlats för att få en helhetsbild av problematik och möjligheter när det gäller regionalt producerade livsmedel för offentlig
marknad.
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Introduktion till projektet
Kortfattad bakgrund
En fördjupad bakgrundsbeskrivning återfinns i projektbeskrivningen, bilaga 1.
Näringsbehov hos äldre
Med stigande ålder ökar risken för sjukdom och funktionshinder. Sjukdomsrelaterad undernäring, malnutrition, är vanligt förekommande bland äldre (Saletti, 2007)
och orsakas bl a av hög ålder, kroniska sjukdomar och många läkemedel i kombination. Försämrade sinnen tillsammans med tugg- och sväljproblem gör att maten
som serveras bör ha en tydlig och god smak och en konsistens anpassad till sväljförmågan. Äldre på institution har ofta svårt att täcka sitt energi- och näringsintag.
Särskilt gäller detta personer som är 80 år och äldre, där upp till 50 % kan ha ett för
lågt näringsintag (Pedersen, 2009). Redan innan den äldre flyttar till särskilt boende
är det vanligt med undernäring. (Saletti, 2007).
Otillräckligt energi- och näringsintag kan leda till minskad muskelmassa som i sin
tur ger försämrad styrka och nedsatt kraft hos den äldre (sarkopeni), detta ger en
försämrad livskvalitet med större risk för fallolyckor. Mat för äldre, särskilt för de
med specifika behov, bör innehålla mycket energi och näring, ha lämplig konsistens
och dessutom ha sensoriska kvaliteter (Jordbruksverket, 2011). Både protein och
fett i kosten hjälper kroppen att bygga upp och/eller förebygga minskad muskelmassa. En proteinrik dryck kan hjälp till med detta förutsatt att det grundläggande
behovet av energi från kolhydrat och fett är uppfyllt (Cawood, Elia & Stratton,
2012, Milne, Potter, Vivanti, & Avenell, 2009, Stratton & Elia, 2010, Engelen, Rutten, De Castro, Wouters, Emiel, Schohls & Deutz, 2007).
Eftersom många äldre har förminskad aptit kan det vara en fördel att tillgodose
ökat energibehov med ett ökat fettintag, vilket gör det lättare att få i sig tillräcklig
energimängd genom mat och dryck. I Nordiska Näringsrekommendationer (NNR12) anges att rekommendationer för totalintag av fett inte är tillämpligt för äldre
(>75 år) som det görs för friska vuxna eller sjuka personer. Optimalt fettintag för
de högre åldersgrupperna är inte fastställt utan bör individanpassas. I rekommendationerna har den rekommenderade mängden fettlösligt vitamin D höjts från
tidigare 10 till 20 µg per dag. När det gäller protein anges för äldre ett proteinintag
på 1,2 g per kg kroppsvikt eller mer som lämpligt (Livsmedelsverket, 2013).
En mer ingående beskrivning av näringsbehov hos äldre finns i bilaga 2.
Flytande mat, som drycker, är ett bra komplement till de produkter som erbjuds
äldre idag. De är enkla att tillhandahålla under hela dygnet och kan bli en åtgärd
som ger effekt. Förutom energirika livsmedel är det viktigt att kunna erbjuda näringstäta livsmedel, med hög förekomst av vitaminer och mineraler samt bioaktiva
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ämnen (antioxidanter). I en sexårig studie med äldre deltagare visades att högre
konsumtion av blåbär och jordgubbar medförde bättre resultat i olika kognitiva test.
Man fann också att de personer som hade ett högre intag av antocyaner och flavonoider genom kosten fick ett bättre resultat i minnestesterna (Devore, Kang, Breteler & Grodstein, 2012). Mer om betydelsen av bioaktiva ämnen återfinns i bilaga 4.
Inom den offentliga sektorn finns idag en efterfrågan på näringsrika, ekologiska och
hållbart producerade livsmedel. Goda mellanmål eller flera små måltider är ett sätt
att öka möjligheterna för ett ökat närings- och energiintag hos äldre personer som
ofta har sämre aptit och äter mindre portioner (Jensen & Crona, 2009).
Val av frukt- och bärprodukter till äldre
Frukt, bär och grönsaker samt produkter baserade på dessa innehåller för kroppen
viktiga ämnen som vitaminer, mineraler, antioxidanter och steroler och anses därför
har hälsobefrämjande egenskaper. Exempel på vanliga antioxidanter är A-vitamin,
C-vitamin, E-vitamin samt olika färgpigment, exempelvis karotenoider och flavonoider. Karotenoider återfinns i färgrika (gula, orange och röda) frukter och grönsaker
och flavonoider återfinns i bär och frukter med blåaktig färg (som t.ex. blåbär och
svarta vinbär). Vissa flavonoider har visat sig ha mycket hög antioxidativ aktivitet
(Kähkönen, Hopia, Vuorela, Rauha, Pihlaja, Kujala, & Heinonen, 1999, Kähkönen,
Hopia & Heinonen, 2001).
Offentlig sektor och livsmedelsupphandling
Offentlig sektor är en stor livsmedelskonsument genom den offentliga verksamhet
som omfattar barnomsorg, skola, äldreomsorg och sjukvård.
Det finns idag en större öppenhet för att ta tillvara nya idéer och öppna för nya och
innovativa produkter. Detta kan göras genom så kallad innovativ upphandling där
behovet styr och möjliga produkter och tjänster utforskas på ett nytt sätt. Upphandlande tjänstemän kan skapa lösningar för ett enklare upphandlingsförfarande och
innovationsvänlig upphandling på politikernivå där man öppnar för nya sätt att
tillgodose de behov kommunen har. Ökad dialog gör att lokala leverantörers idéer
kan få komma fram. Det finns ett stort behov att hitta nya lösningar för måltider
för äldre, vilket talar för att innovativ upphandling är tillämplig vid upphandling till
äldreomsorgen. (Knutsson & Thomasson, 2010).
Innovativ upphandling är en del i Miljöstyrningsrådets arbete sedan 2006 och de har
också riktlinjer för vilka upphandlare kan ställa för att uppnå hållbara upphandlingar
miljömässigt (www.msr.se/sv/Upphandling/Kriterier/).
Det finns lyckade exempel på livsmedelsupphandlingar i ett antal kommuner.
Bland i Borlänge och Klippans kommuner men även kommuner i Östergötland.
Kommunernas kostchefer i Östergötland betonar vikten av dialog med de producenter som finns lokalt om vad de kan erbjuda och vad kommunerna vill ha av sina
leverantörer. I Östergötland har en projektledare från Hushållningssällskapet stöttat
befintliga företag och underlättat för nya företag med intresse av att leverera. I de
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exempel på framgångsrik innovativ upphandling som finns är personligt och politiskt engagemang framgångsfaktorer (Gatemark, 2013).
Innovation och innovativ upphandling
Generellt är en innovation inte en innovation förrän den har fått fäste i människors
medvetande och dagliga liv så att de efterfrågar och köper varan eller tjänsten i
fråga. Fram till att så sker är det nya bara en idé bland andra idéer (Edquist, 2002).
En produktidé är en innovation när den står på egna stadiga ekonomiska ben på en
marknad där människor upplever en nytta av produkten som överstiger priset. Den
innovativa produkten måste alltså etableras på en marknad. En användbar definition av ”marknad” har presenterats av Moore (1991), som menar att följande kriterier måste vara uppfyllda innan vi kan tala om en marknad. En marknad utgörs av
Ø
Ø
Ø
Ø

en grupp människor som är potentiella eller faktiska köpare
av en given produkt,
som möter gruppens gemensamma behov, vilket
motiveras genom att gruppens medlemmar refererar till varandra inbördes
då köp övervägs.

Projektets syfte och generella upplägg
Projektets syfte
Projektet har haft följande syften vilka beskrivs i, bilaga 1 Projektbeskrivning.
- Att utveckla frukt- och bärdrycker till äldre
- Att dryckerna ska ge extra näring och energi
- Att projektet ska skapa en plattform för nätverkande samt
- Att med hjälp av innovativt angreppssätt undersöka kommunernas möjlighet att
upphandla dryckesprodukterna.
Projektets upplägg
Projektet innefattar olika delstudier som beskrivs nedan. I de olika delstudierna,
kallade Work Packages (WP) har olika grupper av personer deltagit utifrån kompetens som behövts i arbetet. Projektet har indelats i följande WP:
WP1. Projektplanering. En styrgrupp bestående av de personer som initierat projektet; Gun Hagström, Lyssna Affärsutveckling, Ulla Nilsson, Virgo Grön Konsult,
Madeleine Uggla, SLU och Karin Wendin, HKR, har hållit i den övergripande projektplaneringen.
WP2. Produktutveckling. Gun Hagström ansvarig för dryckesutvecklingen.
WP3. Nätverksbyggande där Madeleine Uggla har varit huvudansvarig
WP4. Innovativ upphandling där Hans Knutsson haft huvudansvaret för genomförandet i samarbete med styrgruppen
WP5. Rapportering och redovisning av projektet där projektledare och projektägare
ansvarat.
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Vitalt för projektets diskussioner, både för nätverkande och upphandlingsdiskussioner, har varit referensgruppen med medlemmar från olika delar av värdekedjan
som medverkat i diskussioner och möten i olika skeden av projektet.
Projektet startades under hösten 2013 med ett referensgruppsmöte i september
varefter dryckesutvecklingen påbörjades. De framtagna dryckerna utvärderades med
avseende på näringsinnehåll under början av våren 2014 och provades under senvåren i fokusgrupper på äldreboenden i Kristianstad samt hemmaboende äldre PROmedlemmar (WP2). Nätverksplattformen (WP3) har utvecklats under hela projektets gång. Strategin för hur en kommande innovativ upphandling, WP4, har
tagits fram och genomförts under 2014. Syftet med strategin har dels varit att skapa
förutsättningar för att i kommande projekt kunna genomföra en upphandling av de
framtagna dryckerna och dels ge kunskapsunderlag till att skapa offentlig upphandling av produkter med de kvaliteter och egenskaper som lokalt producerade produkter och producenter kan erbjuda.
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Delstudier - upplägg, genomförande
och resultat
Dryckesutveckling (WP2)
Sammanfattning av syfte och mål
Syftet med de drycker som utvecklats har varit att de ska kunna bidra väsentligt till
en äldre persons närings- och energibehov. Målet har varit att ta fram en dryck
innehållande frukt- och bärråvara som är tillgänglig i Skåne, kompletterad med
vegetabiliskt fett och protein. Primärt har varit att skapa en välsmakande mellanmålsdryck som samtidigt är närings- och energirik.
Genomförande
Produkterna producerades och förpackades i pilotanläggningen på Centrum för
Innovativa drycker, Balsgård.
I dryckesutvecklingen har Gun Hagström varit huvudansvarig för dryckesutveckling
och utvärdering av dryckerna, deltagit tillsammans med Karin Wendin, sensorik,
Maria Biörklund Helgesson, kost och näring, Pernilla Arinder, mikrobiologi och
processhygien och Marie Olsson, kvalitetsaspekter frukt- och bärprodukter.
Den lokala frukt- och bärråvara till frukt- och bärinnehållet i dryckerna var äpple,
jordgubbar, svarta vinbär och mindre mängder Aronia.
Vegetabilisk olja och vegetabiliskt protein valdes som närings- och energikomplement till dryckerna.
Produktutvecklingen har baserats på sk ”creative design” (Naes och Nyvold, 2004),
där man utgår från förutbestämda koncept för produktutveckling.
Metoden kan beskrivas i tre steg:
1.

Identifiera huvudegenskaper hos produkten som ska utvecklas

2.

Identifiera experimentella faktorer

3.

Skapa ett recept utifrån detta.

Tillsats av olja
Försök med olika mängd olja visade att man utan problem kan tillsätta upp till 15%
rapsolja i frukt- och bärdryck och samtidigt bibehålla godtagbara smak- och konsistenegenskaper.
Oljan som användes var rapsolja, Swedish Pressed Lobra från AAK i Karlshamn,
som tillverkas av bl.a. skånsk raps. Denna olja innehåller höga halter av linolsyra
och alfa-linolensyra.
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Tillsats av protein
En hög proteinhalt eftersträvades i projektet. Typ av proteintillsats styrdes av aminosyrasammansättningen i proteinet som har en väsentlig betydelse för att uppnå en
näringsmässigt god nivå.
I projektet identifierades följande protein: Potatisprotein (Lyckeby), havreprotein
(Proatein oat, Tate & Lyle) samt sojaprotein (Prisolate 601, Oppenheimer, Australien). Valet föll på sojaproteinet som har ett högt proteininnehåll (90%) med god
aminosyrasammansättning, den har även en neutral smak. Utifrån Creative Design
step 2 togs proteininnehållet fram via de experimentella faktorerna proteininnehåll
och smak, se figur 1)

Figur 1. Creative Design för proteininnehåll och smak.
Justeringar av drycken
För att undvika brunfärgning av drycken sänktes pH-värdet med hjälp av askorbinsyra. Ett sänkt pH stabiliserar det bioaktiva ämnet antocyan som är instabilt vid
höga pH-värden. pH 4 eftersträvas även för att öka produktens hållbarhet genom
att hämma mikrobiologisk tillväxt. För att inte drycken skulle upplevas för sur efter
pH justeringen tillsattes 3% socker.
Aronia tillsattes till en av produkterna för att öka den röda färgen (se nedan).
Beslutet blev att tre olika produkter med följande smaker skulle ingå i det fortsatta
arbetet:
1. Äppel & Kanel
2. Äppel & Svart vinbär
3. Äppel, Jordgubb & Aronia
De tre dryckesvarianterna provades sedan med två olika proteinkoncentrationer,
7% (7.7% sojaisolat tillsatt) och 9% (10% sojaisolat tillsatt). Alla drycker innehöll
15% rapsolja, 3% socker samt askorbinsyra tills pH 4 uppnåddes.
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Vid hög proteinhalt (10%) blev kornig konsistens tydligt , detta löstes delvis genom
att homogenisera drycken (med hjälp av utrustning på CLUK, Karlshamn) vid högt
tryck för att slå sönder kornen.
Förpackning
Produkten förpackades i bag in box av pouch-typ, dvs en ståpåse utan kartong
(figur 2). Påsen har en tappkran av typ Vintab. Påsen är uppbyggd av olika plast och
aluminiumskikt vilket gör den helt tät för syre och ljusinsläpp. Tappning skedde via
pastöriserings- och bag in box- linjen på ”Centrum för innovativa drycker”.

Figur 2. Förpackning Styrketårsdrycker
Dryckeskalkyl
En översiktlig beräkning av dryckeskostnaderna visade 29-34 kr per liter dryck.
Priset beräknades utifrån på en tillverkningsvolym av 400 liter.
Näringsaspekter och analyser
Näringsinnehållet i dryckerna beräknades med hjälp av programvaran Dietist XP
för att få ett mått på innehållet av näringsämnen .
Analys av bioaktiva ämnen
Analyserna har utförts med hjälp av HPLC (High Performance Liquid Chromatography). För de sex olika typer av dryckerna i projektet, har det tagits ut tre parallella prover per dryck. Analyser beträffande proteininnehåll, vitamin C, antocyaner,
flavonoler, flavan-3-oler, fenoliska syror samt tokoferoler (vitamin E) har gjorts
med metoder anpassade för respektive ämne.
Mikrobiologiska aspekter
Mikrobiologiska aspekter avseende sjukdomsframkallande och produktförstörande
mikroorganismer beaktades inför produktionen av dryckerna.
De mikrobiologiska farorna påverkas av hela produktionskedjan. Mikroorganismer
finns på råvarorna från början och kan även kontaminera produkten under processen. Kontamination kan ske från utrustning om den inte är ren eller från luft om
nedfall kan ske på produkten eller via personal om de har kontakt med produkt eller
produktnära ytor. För att producera produkter som är säkra och hållbara måste
produkten och processen utformas så att inte sjukdomsframkallande eller produkt12

förstörande mikroorganismer kan tillväxa till oacceptabla halter i produkten under
lagringen. I detta projektet styrdes pH till <4.0 för att minimera tillväxt av sjukdomsframkallande mikroorganismer. Drycken värmebehandlades (>80°C i 4 minuter, 84°C i värmeväxlare, 84°C hållartank, 80°C i fyllning) så att vegetativa mikroorganismer avdödas liksom ascosporer av Z. bailli (Zygosaccharomyces bailii, en jästsvamp som kan orsaka förskämning). Sporer av mögel och bakterier kan dock överleva värmebehandlingen Tillväxt av mögel kan förhindras genom anaerob lagring.
Produktens låga pH begränsar möjligheten för överlevande bakteriesporer att gro ut
och tillväxa. Även om produktegenskaper som i detta fall pH hämmar tillväxt av
sjukdomsframkallande bakterier behöver en värmebehandling göras för att säkerställa låga halter av de som kan orsaka sjukdom genom at endast ett fåtal bakterier
intas, t.ex. verotoxinproducerande E. coli. (Escherichia coli). Efter värmebehandlingen
kan produkten kontamineras om det finns mikroorganismer i utrustningen, t.ex. i
förpackningsutrustningen. Det är därför mycket viktigt att hygienen är god så att
kontaminering minimeras. Jäst, mögel och bakterier skulle kunna kontaminera via
luften i samband med förpackning då denna inte är aseptisk. Svabbprover genomfördes för att kontrollera tillverkningsutrustning och -miljö.

Figur 3. Processchema för tillverkning av drycker. Drycken blandas och homogeniseras innan den transporteras till en värmeväxlare följt av en hållartank. Drycken
förpackas i en bag-in-boxfyllare.
Verifierande provtagning och mikrobiologisk analys gjordes på färdiga drycker då
de lagrats vid 8°C i 5 veckor.

Smakmässiga aspekter
Syftet med utvärderingen har varit att få en uppfattning om dryckernas attraktivitet
inom den berörda målgruppen, dvs. äldre personer, dels på särskilt boende och dels
hemmaboende.
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Fokusgrupper
För att utvärdera dryckernas attraktivitet har provsmakning dels skett under utvecklingens gång i WP-gruppen, styrgruppen och andra arbetsgrupper inom projektet.
Dryckerna har därefter provsmakats i fokusgrupper av anställda, boenden och
personer som medverkat i Mötesplatser på tre äldreboenden i Kristianstad kommun. Sammanlagt medverkade 14 personer som deltagare i fokusgrupperna.
Upplägget i fokusgruppsarbetet var att de tillverkade dryckerna, med jordgubbssmak, svartvinbärs och äpple/kanelsmak tillsammans med Fortimel (näringsdryck
inköpt på apoteket) provsmakades och diskuterades utifrån ett semistrukturerat
frågeformulär (bilaga 5. Intervjuguide styrketår).
Konsumenttester
Dryckerna har utöver fokusgrupperna i Kristianstad provats av hemmaboende äldre
hösten 2014.
Antalet deltagare var 158 personer, som deltog utifrån eget intresse att bedöma
produkterna.
Drycker som provades var jordgubbs-, äpple-kanel- och svartvinbärsdrycker innehållande 7% protein, en äpple-kaneldryck som innehöll 9% protein samt Fortimel
från Apotekets hylla.
Konsumenterna fick på en 9-gradig hedonisk skala svara på hur mycket man gillade
utseende, smak och konsistens hos respektive produkt. Slutligen fick de ange vilken
av produkterna som föredrogs.

Resultat
Näringsaspekter och analyser
Fullständigt resultat av näringsberäkningarna återfinns i bilaga 3, Näringsberäkning
drycker.
Dryckernas energi- och näringsinnehåll beräknades med hjälp av livsmedelsverkets
tabeller. Tillsatsen av rapsolja motsvarar då 15 g fett/100 ml dryck i samtliga drycker. Drycker med tillsats av 7,7% koncentrerad sojaisolat beräknas innehålla drygt 7
g protein/100 ml dryck medan de med 10% tillsats av sojaisolat ger drygt 9 g protein/100 ml dryck. Energiinnehållet varierade mellan 867-922 kJ/100 ml, där de
med den högre proteintillsatsen hade de högre energivärdena.
Mest skiljde sig innehåll av C-vitamin, svartvinbärsdrycken innehöll betydligt mer
(43 mg/100 ml) än äpple-kanel, (1 mg/100 ml), jordgubbs-aronia-drycken låg
mittemellan (18 mg/100 ml). Svartvinbärsdrycken innehöll mest kalium. Observera
att dessa värden på C-vitamininnehåll inte innefattar mängden askorbinsyra som
tillsattes i dryckerna, vilket däremot ingår i de analyserade drycker.
Analys av bioaktiva ämnen
Innehållet av antocyaner var ca 2 mg/100 ml för både jordgubbs- och svartvinbärsdryck med 10 % protein, och något högre, drygt 3 mg/100 ml för de båda drycker-
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na med 7 % proteininnehåll. Äppledrycken innehöll inte antocyaner. Innehåll av
flavan-3-oler skiljde sig inte statistiskt åt mellan dryckerna med olika proteininnehåll, och nivåerna var ca 20 mg/100ml för svart vinbär samt äpple, och knappt 40
mg/100 ml för jordgubbe. Innehållet av vitamin C speglar både det innehåll som
fanns i frukt- och bärråvaran samt tillsats av askorbinsyra för att av livsmedelssäkerhetsskäl reglera pH, och nivåerna hamnade på ca 1000 mg/100ml, men för
svartvinbärsdryckerna samt för jordgubbsdryck med 7% protein varierade nivåerna
av vitamin C mellan ca 700 – 800 mg/100 ml. Halterna av flavonoler var för jordgubbsdryck ca 2 mg/100 ml, för svartvinbärsdryck ca 3-4 mg/100 ml, och för äpple
ca 5-7 mg/100 ml, och dryckerna med 7 % proteintillsats hade högre halter av
flavonoler än motsvarande dryck med 10 % proteintillsats. Innehållet av tokoferol,
omräknat till vitamin E-aktivitet, var ca 3 mg/ 100 ml dryck, för samtliga drycker.
Se även sammanfattning i Bilaga 4.
Mikrobiologiska aspekter
Resultaten indikerade att det inte skett någon tillväxt av mikroorganismer under
lagring. Varken jäst eller mögel kunde detekteras. Bakteriehalten var 1-3 log
CFU/ml vilket indikerade överlevnad av mikroorganismer alternativt kontaminering. En bedömning var att det var Bacillus (sporbildande bakterier) som fanns i
proverna. Tillväxt under lagring kunde dock inte ses. Mikrobiologisk analys av
svabbprover från utrustning och miljö utfördes vid ett produktionstillfälle. Denna
typ av provtagning visar var det kan finnas kontaminationskällor.
Smakmässiga aspekter
Provning i Fokusgrupper, Kristianstad
Av de i projektet producerade dryckerna var jordgubbsdrycken mest uppskattad,
därefter äppel-kaneldrycken och minst uppskattad var svartvinbärsdrycken. Äppledrycken med högre mängd protein fick sämre betyg. Smaken och konsistensen hos
den sötare Fortimel fördrogs av flera deltagare, dessa uttryckte dock att om de
skulle dricka den varje dag så föredrog de projektets mindre söta drycker. Konsistensen upplevdes som ganska tjock och smoothie-aktig och gjorde att dryckerna
upplevdes som ett mellanting mellan dryck och mellanmål. Grynigheten upplevdes
som negativ, minst grynighet upplevde de som provade i äpple-kaneldrycken.
För att sammanfatta resultatet så upplevdes smakerna som goda men deltagarna
efterfrågade något mer sötma och tyckte att dryckerna var väl tjocka och gryniga.
Konsumenttest
Även här fick jordgubbsdrycken bästa betyg (se bilaga 6. Konsumenttest drycker)
följt av äpple-kanel och sist svartvinbär. Äppledrycken med högre mängd protein
fick sämst omdöme. Smaken och konsistensen hos den sötare Fortimel fördrogs
framför övriga drycker. Kommentarerna från deltagarna varierade mycket och det
var tydligt att den individuella smakupplevelser varierade stort.
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Med avseende på såväl smak, utseende som konsistens var det styrketårsdrycken
med det lägre proteininnehållet och med jordgubbsmak som uppskattades mest,
därnäst var det äpple-kanelsmak och sist placerades svart vinbärssmaken. Drycker
med den högre proteinhalten ansågs som alltför tjockflytande och gryniga.
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Nätverksplattformen (WP3)
Sammanfattning av syfte och mål
Syftet med arbetet med nätverksplattformen har varit att öka kontakter mellan olika
aktörer som involverats för att dryckerna i projektet ska kunna produceras från
lokala råvaror och säljas inom äldreomsorg genom offentlig upphandling. I detta
nätverksbyggande har det ingått att bygga kontakter för kommande projekt med
syftet att ge exempel på hur produkter kan tas fram och säljas till offentlig verksamhet med hjälp av utvidgade nätverkskontakter.
Målet har varit att få med olika aktörers perspektiv och öka kunskapen om vilka
möjligheter och utmaningar som finns.
Genomförande
Arbetsgruppen för nätverksbyggande, WP3, samverkade i första delen med arbetsgruppen för WP4, offentlig upphandling med innovativa metoder för att gemensamt diskutera hur projektets nätverks- och upphandlingsdelar kan bedrivas.
De aktiviteter som genomförts har varit både interna och externa. Inom projektet
har möten i referensgrupp och arbetsgrupper med medlemmar från olika delar av
värdekedjan från råvaruproducenter till slutkonsument anordnats. Externt har styrgruppen och medlemmar ur referensgruppen deltagit i olika aktiviteter som anordnats med fokus på primärproduktion, utveckling av trädgårdsnäringen eller upphandling i form av olika seminarier och workshops vilka sammanfattas nedan.
Under projektets gång har ursprungsplanen modifierats något. Följande aktiviteter
har genomförts:
Posterpresentationer har gjorts dels under Skånes Matfestival i Brösarp 24-25 maj
arrangerad av Livsmedelsakademin/Smaka på Skåne och dels på Alnarpsdagen 25
maj vid SLU Alnarp för att nå en bredare målgrupp.
Seminarier för målgrupperna upphandlande kommuner och primärproducenter har
samordnats till ett gemensamt seminarium (Bilaga 13, Seminarieprogram) med
fördelen att grupperna gavs tillfälle att mer direkt ta del av varandra perspektiv.
Projektet har också presenterats vid två vetenskapliga konferenser under 2014; Age
Well och Eurosense.
Resultat
Genomförda presentationer och projektaktiviteter
Olika nätverksaktiviteter har varit en viktig del av WP3. Presentationer av projektet
har genomförts i projekt– och referensgruppen. Den senare har träffats vid fyra
tillfällen. När det gäller externa presentationer är deltagandet i Almedalen särskilt
intressant att nämna (längre rapport i bilaga 7). Till projektets deltagande under
Almedalsveckan togs en grafisk profil och presentationsmaterial fram (Topofmind
Reklambyrå, Kristianstad) informationsblad bifogas i bilaga 8. Vårt deltagande
skedde genom SLU:s mötesplats där seminariedeltagarna bjöds på Styrketårsdrycker i pausen och samtidigt fick ta del av projektets koncept. Det blev givande diskussioner med deltagarna som deltog i SLU seminarier om framtida livsmedelsstra-
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tegi och svensk konkurrenskraft. Mot bakgrund av debatterna blev det många
diskussioner med deltagarna om Styrketårskonceptet, med lokala vidareförädlade
råvaror till en specifik målgrupp, de äldre som får mat från offentliga kök. Genom
att visa möjligheten att använda lokala råvaror för tillverkning av en berikad frukt
och bärdryck till äldre för att förebygga undernäring kunde gavs ett konkret exempel på vad man kan göra även inom en svensk livsmedelsberedskap.
De i projektet genomförda presentationer och aktiviteter, muntliga såväl som skriftliga, räknas upp i bilaga 9. Presentationer och deltaganden.
Spridning av resultat i övrigt
Projektresultat och information om projektet har presenterats på olika sätt i forum
för olika målgrupper.
•
•
•

•
•

Designed Energy Smoothie for Elderly, 2014. Poster vid konferenserna
Eurosense 2014/Age Well 2014 (bilaga 10)
Styrketår för seniorer - ett pilotprojekt 2014. Jordbruks/trädgårdskonferens SLU Alnarp, poster
Styrketår-Innovation för nya hälsosamma drycker- ett nutritions- och utvecklingsprojekt med äldre i fokus. Jordbruks/trädgårdskonferens SLU
Alnarp, 2015, föredrag
Rådslag Framtidsdag Tillväxt Trädgård och Alnarpsdagen, SLU 2014. Poster presenterades (bilaga 11)
Mat och måltider för det goda åldrandet. 2014. Poster Skånes Matfestival,
Brösarp 2014 (bilaga 12)

Vad som publicerats om projektet:
Artikel Kristianstadbladet (Maunula, nov 2014). ”Tillverkare söks till hälsodrycker”
Artikel i tidningen Viola (Richardsson, 2014:11). ”Styrketår – ett pilotprojekt”
Artikel i tidningen Svenska Livsmedel. (Wikström, 2014).”Styrketår som modell för
innovation”
Planerade publiceringar
En vetenskaplig artikel med inriktning dryckesutveckling av energi- och näringsrika
drycker för äldre (WP2) ”Designed Energy Smoothie for Elderly” planeras. Dessutom planeras en mer populärt skriven artikel på svenska där hela bredden av projektet redovisas.
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Offentlig upphandling (WP4) – marknadsaspekter på
styrketårsdryckerna
WP 4 Offentlig upphandling redovisas i sin helhet i bilaga 14.
Sammanfattning av syfte och mål
Syftet med studien kring offentlig upphandling av dryckerna har varit att undersöka
möjligheterna till upphandling med hjälp av ett innovativt angreppssätt. Målet har
varit att beskriva hinder och möjligheter för att dryckerna ska kunna erbjudas äldre
på boenden i kommunen.
Genomförande
Kristianstad kommun valdes som fokuskommun.
En intervjustudie med ansvariga i kommunen genomfördes när det gäller upphandling och kost för äldre. Frågor som ställdes handlade om ambitionsnivå för äldres
måltider, syn på nutrition och måltider för äldre på boenden eller hemmaboende,
organisation och beslutsfattande, rutiner för upphandling, inköp och livsmedelshantering, inställning till LOU och krav på leverantörer.
De personer som intervjuades var politiker dvs. representant för ansvariga för livsmedelspolicyn inom kommunen, upphandlingsansvarig styrd av LOU och kostchefen som ligger närmast beslutet om vad de boende äter med livsmedelspolicyn som
styrmedel.
Resultat
Intervjustudien
När det gäller politisk vilja och intresse konstaterar kommunpolitiker Pierre Månsson att trots att det finns en satsning på mat och livsmedel i kommunen kallad
”Spirit of food” har den i första hand kommit att gynna besöksnäringen i form av
måltids- och restaurangutbud och i mindre grad livsmedelsproduktionen i sig. Detta
trots att den åtminstone från början var tänkt att stimulera sysselsättningen i kommunen. Månsson hänvisar till näringslivsansvariga i kommunen samt Krinova och
högskolan Kristianstad som utförare. Krinova Incubator & Science Park ska främja
arbetstillfällen i kommunen. I denna samarbetar kommunens näringslivsenhet och
högskolan med ett antal företag. Dock är inriktningarna främst inom måltid och
kopplad till Gastronomiprogrammet och inte så mycket till primärproduktionen.
Månsson ansåg att LOU:s principer och även Kommunallagen försvårar inköp av
lokala produkter genom t.ex. krav på likabehandling, lokala producenter får enligt
Kommunallagen inte gynnas om det inte föreligger synnerliga skäl.
Intervjun med upphandlingschef Peter Lindgren: Kristianstad kommun har en
samordnad varudistribution som gör att de som levererar produkter lämnar dem på
en gemensam central för att kommunen sedan levererar ut inköpen till olika kök i
kommunen. Kommunen ställer krav på att alla leverantörer ska märka sina produkter enligt EAN (streckkoder) och ha en digital prislista förutom att kunna erbjuda
den bästa produkten beträffande pris och kvalitet. EAN-märkningskravet försvårar
för mindre leverantörer att sälja eftersom det blir kostsamt för dem att investera i
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ett sådant eget system. Uppdelning av upphandlingen geografiskt och i olika varugrupper är tänkt att underlätta för mindre leverantörer att lämna anbud, men det
kan också upplevas som krävande att lägga flera olika anbud (mer tid på att fylla i
underlag) med mindre pengar per anbud – och osäkert också om anbudet vinner
upphandlingen. Slutsatsen av intervjun med upphandlingschefen är att utan en
efterfrågan på en ny produkt, som styrketårsdryckerna är, finns ingen möjlighet att
sälja dem till kommunen. Produkten måste först bli känd och omtyckt av de som
ska efterfråga den.
I intervjun med kostchef Lena Larsen framgår att det i stor utsträckning är personalen som bestämmer vad de äldre på boendena får på matsedeln. Man strävar efter
att variera matsedeln. Finns behov och vilja kan man t.ex. få färska jordgubbar till
midsommar även om det inte ingår i upphandlingsstandarden. Det som konserverar
kommunens inköp är att man ofta följer den inköpslista/statistik över inköp från
leverantören/leverantörerna som man hade vid föregående upphandling när det är
dags att på nytt upphandla. Med andra ord köps troligen samma produkter in som
föregående upphandling och nya produkter kommer sällan i fråga.
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Diskussion
Dryckesutveckling
Erfarenheter från dryckesutvecklingen visar att det är fullt genomförbart att tillverka en frukt och bärdryck som är närings- och energirik på nästan enbart skånska
råvaror. Tillgång och logistik kring skånsk äppleråvara är väl fungerande, dessutom
finns gott om råvara att tillgå under hela året. Däremot finns det inte någon väl
fungerande logistik kring bärråvara, t ex jordgubbar. Detta trots att det är överproduktion av jordgubbar kring midsommar, vilket resulterar i att bären inte skördas.
Denna råvara skulle kunna frysas för att kunna användas senare under året.
Näringsmässigt har produkten ett likvärdigt protein- och energiinnehåll med befintliga näringsdrycker på marknaden. Det protein som användes i projektet var importerat sojaprotein. Då tanken var att tillverka en produkt av lokala råvaror kan nämnas att ett framtida alternativ skulle kunna vara proteinråvara från potatis, denna är
dock ännu inte tillräckligt utvecklad för att kunna användas i frukt- och bärdryck.
Det handlar om att kunna uppnå god smak och munkänsla i slutprodukt, vilket inte
fungerar i dagsläget. Det skulle kunna vara möjligt att optimera dryckesreceptet
ytterligare för att göra slutprodukten mer smaklig t.ex. genom att använda proteinkällor somt ex vassleprotein. I projektet valdes sojaproteinet pga. sitt vegetabiliska
ursprung.
Konsistensen hos dryckerna upplevdes i många fall som alltför grynig. En mer
effektiv homogenisering skulle kunna minska grynigheten i produkten.
Beräkning av kostnaderna för tillverkning av Styrketårsdryckerna visade en kostnad
på 29-34 kr per liter dryck beräknat på projektets produktionsvolym.
Med större tillverkningsvolym och effektivare produktionsanläggning blir dryckeskostnaden lägre. Stor del av arbetskostnaden består i en liten produktion av förberedelser och rengöring efter körning.
Inför produktion av dryckerna
En god hygienisk nivå förutsätter vid tillverkning att en HACCP-plan tas fram och
implementeras i produktionen.
För att produkten skall hålla god mikrobiologisk kvalitet är det viktigt att:
•

•
•

råvarorna håller god kvalitet. Mögeltoxin som patulin som bildats i råvara
(främst äpple) kan inte tas bort under processen utan finns kvar. Sporbildande bakterier avdödas inte under pastöriseringen och sporbildande
mögel kan också överleva.
pastöriseringen styrs genom fastställda kriterier för tid och temperatur
samt verifieras.
kontaminering efter värmebehandlingen minimeras genom god hygien och
rengöringsrutiner.
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•

produktens pH tillsammans med lagringstemperatur och förpackningsatmosfär skall förhindra tillväxt av sjukdomsframkallande och produktförstörande mikroorganismer under lagringen.

Nätverkande
Genom det nätverkande som skett i projekt Styrketår för seniorer har en grund för
fortsatt utveckling av dryckesprodukterna som tagits fram i projektet skapats. Nätverket skapar även möjlighet för utveckling av andra produkter som bygger på
trädgårdsråvaror av hög kvalitet och högt näringsinnehåll. Under projektets gång
har projektet och därmed produkternas utveckling och idé blivit känd i olika sammanhang, detta arbete behöver fortsätta för att dryckerna ska ha en möjlighet att
komma ut på marknaden.
Nätverkandet är en viktig del i modell Styrketår för att nå framgång, dvs. få fram
produkter, bygga broar mellan olika aktörsgrupper och få möjlighet öka kännedom
om att produkterna finns och vilka behov som finns.
För att bevara och utveckla det skapade nätverket krävs fortsatta aktiviteter kring
utveckling av produkter för en offentlig marknad. Kompetens inom upphandling,
intresserade kommuner (t ex politiker, upphandlare och kostchefer) och leverantörer liksom en finansiell ram som kan driva på arbetet (organisera och ordna fortsatt
kunskapsutbyte) kring reella fall av produktutveckling med mål att komma ut och
säljas på en offentlig marknad. Ett lyckat fortsatt nätverkande kräver att någon eller
några parter/aktörer får ett tydligt ansvar för att arbetet inte ska avstanna.

Upphandling
För att kunna sälja produkter som styrketårsprodukterna och andra nya produkter
på en offentlig marknad måste nya grepp tas. En möjlighet skulle kunna vara att
skapa en efterfrågan på den privata marknaden innan produkterna kan komma
ifråga på en offentlig marknad.
En reflektion efter att ha deltagit i olika seminarier och möten är att det finns upphandlare, leverantörer, producenter och organisationer som är engagerade i upphandling av livsmedel och goda exempel på hur man kan lyckas med upphandling
av livsmedel. Generellt behöver kunskapen om upphandling och hur den kan
komma till stånd växa bland olika aktörer. Andra reflektioner efter deltagande i
aktiviteter: både utbildning och hjälp på vägen krävs t.ex. för att leverantörer av
livsmedel ska våga sig på att lägga anbud. Producenter och leverantörer upplever
det som krångligt, svårt och osäkert att lägga anbud. Man vet inte om man får anbudet. Hjälp kan t.ex. vara så enkla åtgärder som att få hjälp att fylla i de underlag
som ska in eller utbildning i upphandling och gången i att lägga anbud. Har man
som leverantör eller producent en produkt färdig och en alternativ flexibel marknad
är det lättare att tänka sig att lägga anbud men om produktionen kräver planering
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för att kunna leverera och man sedan inte vet om man får göra det finns rädsla att
inte få avsättning för sina produkter.
På köparsidan finns behov av att fortbilda t.ex. kostpersonal kring livsmedelskvalitet och måltider för att bättre kunna ställa krav och kunna säga till om leveranser
inte uppfyller ställda krav.
Om produkterna ska lanseras på en privat marknad finns olika säljkanaler. Många
hemmaboende äldre kan tänkas vara intresserade av att köpa dryckerna utanför den
offentliga upphandlingen.
Andras erfarenheter av livsmedelsupphandling generellt
Deltagande i bl.a. seminarier och möten har skett under projektets gång, vid dessa
har framkommit olika erfarenheter av livsmedelsupphandling och hur den kan
göras på ett mer medvetet sätt.
Priset för högre kvalitet kan kompenseras för genom t.ex. sättet att tillreda maten.
Det kan också vara att köpa frukt och bär efter säsong liksom säsongsgrönsaker
och sätta samman måltiderna på ett nytt sätt. Det går att minska svinn på olika sätt,
använda mindre av hel- och halvfabrikat och vara uppmärksam på svaga punkter i
livsmedelskedjan.
Tydlighet i mål hos upphandlande kommun är viktiga. Vad ska serveras, vad kostar
det att göra olika val och hur ser riktlinjerna ut? Kan man köpa in produkter av god
kvalitet inom de ramar man ställer upp? Hur kan man göra det möjligt att köpa det
man vill ha?
Utbildning av personal som arbetar med måltiderna har ökat kompetensen hos de
som arbetar och man känner mer ansvar. Med ökad ekonomisk medvetenhet kan
maten bli godare och personalen känna större yrkesstolthet samtidigt som de som
äter, skolungdomar eller seniorer på boenden, är mer nöjda.
På seminariet ”Så funkar det” (Lundia, november 2013) såg deltagarna i paneldiskussion ett scenario där om 10 år kosten har uppvärderats i betydelse och upphandlare har nära kontakter med sina lokala leverantörer, gör säsongsanpassade inköp
och har stöd i en nationell strategi för livsmedelsförsörjning (nationell beredskap)
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Slutsatser
Produkter har utvecklats så långt att de med en ringa insats kunna säljas som färdig
produkt till äldre, såväl via offentlig som privat marknad.
Ett nätverk har skapats och ett flertal aktiviteter såsom workshops och seminarier
har genomförts. Styrkor och svagheter vad gäller upphandling och innovativ upphandling har identifierats med Kristianstad kommun som exempelkommun. För att
ändra befintliga upphandlingsstrukturer krävs engagemang och vilja såväl från
kommunens som från leverantörens sida.
Projektet visar att det finns goda möjligheter att utifrån lokala råvaror tillverka innovativa produkter för vald målgrupp. Att sedan få ut produkten på en marknad är
svårt men inte omöjligt.
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Forsknings- och utvecklingsbehov
för framtiden
För framtida utveckling av produkter till specifika målgrupper bör den sättas in i
större perspektiv än projektperspektivet. Ett holistiskt synsätt som sätter den eller
de personer som är tänkta som slutanvändare i fokus är av stor vikt för att nå framgång och utveckla produkter som kommer till användning.
Att driva projekt och utveckling framåt i en tvär- och mångvetenskaplig anda är
ännu ett sätt att ta fram produkter som kommer till användning i sitt rätta perspektiv.

25

Tack
Vi vill tacka alla personer som varit involverade i projektets genomförande och
bidragit till att projektet kunnat genomföras på ett framgångsrikt sätt.

På bilden syns styrketårsarbetare Marie Olsson, Gun Hagström, Madeleine Uggla,
Hans Knutsson, Ulla Nilsson, Maria Biörklund-Helgesson och Karin Wendin (foto
Ann Richardsson)

26

Referenser
Cawood, A. L., Elia, M. & Stratton. R. J. (2012). Systematic review and metaanalysis of the effects of high protein oral nutritional supplements, Ageing
Research Reviews, 11, ss. 278-296
Devore, E. E., Kang, J.H., Breteler, M. M. B., & Grodstein, F. (2012). Dietary
Intakes of Berries and Flavonoids in Relation to Cognitive Decline. Annals
Neurology, 72, ss. 135-143
Edquist, C. (2002), Innovation policy for Sweden: objectives, reasons, problems and actions.
(Vinnova Forum – Innovationspolitik i Fokus), 2002:2.
Engelen, M.P.K.J., Rutten E. PA, De Castro, C. L.N., Wouters, Emiel F.M.,
Schohls, A. M. W. J. & Deutz, N. EP. (2007). Supplementation of soy protein with branched-chain amino acids alters protein metabolism in health
elderly and even more in patients with chronic obstructive pulmonary disease. American Journal of Clinical Nutrition, 85, ss.431-439
Gatemark, M. 2013. Lokalproducerat på gång. ATL, 18, ss. 36
Jensen, C., & Crona, M.. (2009). Vanligt med undernäring i äldreomsorgen. Perspektiv, tidskrift för socker och näring, 1, Nordic Sugar A/S, Köpenhamn, ss. 13-15
Jordbruksverket. (2011). Den goda maten för äldre med specifika behov. Slutrapport.
http://www.kfsk.se/download/18.59d35f60133a8327d7980009391/slutrap
port+m+bil+1-6.pdf (20140702)
Knutsson, H. & Thomasson, A. (2010). Mat för äldre – Innovativ Upphandling. Slutrapport för projektet Mat för äldre – innovativ upphandling. Skånes Livsmedelsakademi.
http://www.livsmedelsakademin.se/sites/default/files/media/mat_for_ald
re_-_innovativ_upphandling.pdf (20140702)
Maunula, P. (2014). Tillverkare söks till hälsodrycker, Kristianstadbladet, november
Milne, A. C., Potter J., Vivanti, A., & Avenell, A. (2009). Protein and energy supplementation in elderly people at risk from malnutrition. Cochrane Database of
Systematic Reviews, 2.
Kähkönen, M.P., Hopia, A.I. & Heinonen, M. Berry phenolics and their antioxidant
activity. (2001). Journal of Agricultural Food and Chemistry, 49(8), ss. 4076–
4082.
Kähkönen, M.P., Hopia A.I., Vuorela, H.J., Rauha, J.-P., Pihlaja, K., Kujala, T.S.,
& Heinonen, M. (1999). Antioxidant activity of plant extracts containing
phenolic compounds). Journal of Agricultural Food and Chemistry, 47(10), ss.
3954–3962.

27

Moore, G. (1991), Crossing the chasm. Oxford: HarperCollins e-books.
Naes, T. & Nyvold T. E., (2004). Creative design – an efficient tool for product
development. Food Quality and Preference, 2004(15), ss. 97-104.
Livsmedelsverket. (2013). Nordiska näringsrekommendationer 2012 – en presentation.
Livsmedelsverket, Uppsala
Pedersen, K. M., (2009). Hälsoekonomi vid undernäring bland äldre. Perspektiv,
tidskrift för socker och näring, nr 1, 2009, Nordic Sugar A/S, Köpenhamn, ss.
8-12. http://perspektiv.nu/sv/artiklar/halsoekonomi-vid-undernaringbland-aldre.aspx?PID=23 (20140702)
Richardsson, A. 2014. Styrketårar – ett pilotprojekt. Viola affärstidningen för trädgårdsföretagare, nr 11, November, ss.7
Saletti A. (2007). Nutritional status and mealtime experiences in elderly care recipients. Diss.
Stockholm: Karolinska Institutet;
Stratton R.J., & Elia, M. (2010). Encouraging appropriate, evidence-based use of
oral nutritional supplements. Proceedings of Nutritional Society. 69(4): s. 477487.
Wikström, L. (2014). Styrketår som modell för innovation. Livsmedel, 5

28

Bilageförteckning ordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Projektbeskrivning med handlingsplan för Styrketår för seniorer – ett pilotprojekt
Näring och åldrande
Näringsinnehåll i styrketårsdrycker
Bioaktiva ämnen i styrketårsdrycker
Intervjuguide Styrketår
Konsumenttest drycker. ANOVA OCH Tukey test
Rapport från Almedalen 2014
Folderpresentation Almedalen 2014
Presentationer och deltaganden under projektet
Poster konferenser Age Well och Eurosense 2014
Poster Trädgårdskonferens datum, Framtidsdag Tillväxt Trädgård februari
och Alnarpsdagen maj 2014
Poster Brösarpsdagarna maj 2014
Seminarieprogram 4 november 2014. Vad är kvalitet?
Offentlig upphandling (WP4) – marknadsaspekter på styrketårsdryckerna
Sammanställning av studie.

29

Projektbeskrivning:
Styrketår för seniorer - ett pilotprojekt
(eng. titel: Energy drinks for elderly - a pilot study)

Vision
Ökad tillväxt och sysselsättning inom frukt och bärnäringen genom utveckling av nya och
innovativa dryckesprodukter till seniorer. Projektet kan öppna för etablering av nya odlings- och
förädlingsanläggningar för frukt och bär på den skånska landsbygden och i dess närmiljö.

Syftet med projektet
1) att utveckla frukt- och bärdrycker som kan bidra till att ge extra energi och näringsämnen för
personer vid äldreboende i Skåne.
2) näringstäthet och energitäthet
3) att skapa en plattform för nätverkande
4) Offentlig upphandling med hjälp av innovativt angreppssätt undersöks när det gäller skånska
kommuners upphandlingar.

Varför satsa på frukt och bärdryck inom äldrevården?
I Sverige är medellivslängden hög och en kraftig ökning av antalet äldre förväntas under de
närmaste tio åren. Med stigande ålder ökar risken för sjukdom och funktionshinder.
Sjukdomsrelaterad undernäring är vanligt förekommande bland äldre som vårdas i ordinärt eller
särskilt boende. Orsakerna är hög ålder, flera kroniska sjukdomar och många läkemedel i
kombination. Ytterligare en orsak är tugg- och sväljproblem som oftast och i en smygande takt
tilltar med åldern. Ett försämrat nutritionstillstånd leder till försämrad livskvalitet, ökad
vårdtyngd, och risk för ytterligare sjuklighet. Det är konstaterat att äldre på institution ofta har
svårt att täcka sitt energi- och näringsintag. Särskilt gäller detta personer som är 80 år och äldre
där upp till 50% kan ha ett för lågt näringsintag (Sjöberg, 2002, Pedersen, 2009). Vi vet också
att ca. 30% av de som flyttar till särskilt boende lider av malnutrition. Denna ökar risken för
kroniska sjukdomar och förlänger vårdtiden.
Orsaken till undernäring kan vara sjuklighet och dålig aptit, men också bristande rutiner i vården
för att bedöma, utreda och behandla. Det är tydligt att det behövs funktionella och bra livsmedel
som kan vara komplement eller alternativ till befintliga produkter. Det är inte brist på mat och
dryck inom äldrevården, men det gäller att utveckla smakliga produkter som accepteras och
därmed kan bidra till att förbättra näringsintag. Här är drycker ett utmärkt komplement då just
flytande livsmedel är enkla att tillhandahålla under hela dygnet och därmed blir en åtgärd som
kan ge effekt. Äldre personer har ofta en lägre ämnesomsättning samtidigt som de har ett fortsatt
lika stort eller större behov av vitaminer och mineraler. Till äldre är det därför viktigt att kunna
erbjuda näringstäta livsmedel, dvs. hög förekomst av vitaminer och mineraler inklusive
1
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antioxidativa ämnen. I “Den goda maten för äldre med specifika behov” sammanfattas att “maten
måste innehålla mycket energi och näring, ha lämplig konsistens och inneha sensoriska
kvaliteter" (Jordbruksverket, 2011). Under senare år har forskning visat att intag av bär har en
postiv effekt för mentala förmågor hos äldre. Det rör sig om olika förmågor som minne,
uppfattningsförmåga och motorik (Nurk et al., 2010). I en studie med äldre deltagare visades att
högre konsumtion av blåbär och jordgubbar medförde bättre resultat i sex olika kognitiva test.
Som ytterligare underlag för effekter av bären fann man att de personer med högre intag av
antocyaner och flavonoider fick ett bättre resultat i minnestesterna (Devore et al., 2012). I andra
studier fann man att äldre personer med MCI (mild cognitive impairment; riskfaktor för demens)
uppvisade bättre resultat i olika tester över kognitiva förmågor efter konsumtion av blåbärsjuice.
Djurstudier och in vitro-studier stöder även de positiva effekterna (Miller & Shukitt-Hale, 2012).
Inom den offentliga sektorn finns även en ökande efterfrågan på näringsrika, ekologiska och
hållbart producerade livsmedel. Med dagens produktionsteknik är det möjligt att utveckla
produkter med bättre utnyttjande av råvarornas struktur, önskad konsistens utan tillsatser och
samtidigt öka biotillgängligheten av viktiga näringsämnen (Bülow m fl. 2007). Produkternas
sensoriska kvalitet är en mycket viktig aspekt för måltidsupplevelsen (Rothenberg et al., 2007,
Hall & Wendin, 2008, Wendin et al., 2010). Goda mellanmål eller flera små måltider är viktigt
att kunna erbjuda för att öka närings- och energiintaget hos äldre som ofta har sämre aptit och
äter mindre portioner (Jensen & Crona, 2009). Aptitnedgång har orsak i dels försämrat luktsmak sinne, dels svårt att tugga och svälja vilket tydlig smak och bra konsistens. Dofter och
smaker från barndomens frukter och bär som de äldre känner igen kan vara värdefulla för många.
Dessa kan återknytas till barndomens landskap och de naturupplevelser vi bär med oss. Det är
barndomens starka sinnesintryck som stannar kvar längst i våra minnen. De tidiga minnen
återuppväcks när vi som gamla blir beroende av våra sinnen (Nordström & Gora, 1995).
Frukt, bär och grönsaker är dessutom nyttiga. De innehåller vitaminer, mineraler, antioxidanter
och steroler som har hälsobefrämjande egenskaper. Exempel på vanliga antioxidanter är Avitamin, C-vitamin, E-vitamin samt olika färgpigment, exempelvis karotenoider och flavonoider.
Karotenoider återfinns i färgrika (gula, orange och röda) frukter och grönsaker och flavonoider
återfinns i bär och frukter med blåaktig färg (som t.ex. blåbär och svarta vinbär). Vissa
flavonoider har visat sig ha mycket hög antioxidativ aktivitet. Antioxidanters funktion i kroppen
är att de kan minska oxidationsskador i viktiga strukturer och minska förekomsten av
hjärtkärlsjukdomar, (Peterson, 2008, 2009).

Projektet stärker tillväxten och öka sysselsättningen genom dryckesstrategin i
Skåne
Nationellt stod år 2011 livsmedel åt äldre på servicehus, dagcentraler och vård- och sjukhem för
ett värde av 2,0 miljarder kronor. Detta motsvarar 277 100 måltider till drygt 113 900 personer
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dagligen. Utöver detta får 82 977 personer måltider levererade varje dag motsvarande en halv
miljard kronor. (Delfi Foodserviceguide 2012).
Om varje person erbjuds 1 dl av en frukt- och bär dryck som juice eller smoothie dagligen
motsvarar det alltså 196 000 serveringsportioner dagligen. Detta motsvarar 19 600 liter dryck
om dagen och 7 154 000 liter om året. För trädgårdsnäringen skulle det nationellt kunna betyda
en avsevärt ökad marknad räknat i ton levererad råvara. För att få en uppfattning om möjlig
tillväxt så ligger snittet på utbytet av juice från frukt och bär på ca 50% , så det behövs ca 1400
ton av frukt och bär för att täcka årsbehovet. Föratt räkna om det till odlingareal kan man grovt
räkna på att 1 ha äppleodling ger ungefär 30 ton äpple om odlingen är mellan 5-10 år.
Andrasorteringen som kan gå till industrifrukt ligger på (ca 10-50% beroende på vädrets
påverkan som frostskador eller hagelskador.) Ett annat exempel på avkastningen inom
bärodlingen är svartvinbärsodling som ligger på mellan 4-10 ton/ha beroende på odlingens ålder
och väderförhållanden..

Andra pågående projekt inom liknande områden är ”Innovativa bärprodukter med
hälsomervärden och marknadspotential” på Chalmers tekniska högskola (Marie Alminger) och
”Aktivt åldrande - individuellt anpassade måltidslösningar för hälsa och livskvalitet hos äldre”,
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, med Karin Wendin som projektansvarig.

Handlingsplan

WP 1. Projektledning och administration.
Referensgrupp bestående av de olika aktörerna i projektet sätts samman som stöd för
projektets utförande

WP 2. Drycker
Möte för att diskutera innehållet i drycker genom att ta fram möjligheterna som finns för en
näringsdryck utifrån de råvarorna som är tillgängliga i Skåne. Visioner formuleras om önskat
näringsinnehåll och hållbarhet för drycken.
Praktiska försök görs utifrån den formulerade visionen ovan för att testa olika frukt och bär
sammansättningar i kombination med olika nivåer tillsatt olivolja och vegetabiliska proteiner.
Möte för att presentera resultaten av försöken”. Mötet ska resultera i ett beslut om
vilken/vilka drycker som ska arbetas vidare med för att senare presenteras för i fokusgrupperna
för de tre äldreboenden i Kristianstads kommun samt beslutsfattare inom äldrevården för de 33
Skånska kommunerna. Det krävs nog tre möten för att komma fram till de slutgiltiga recepten.
Näringsberäkning och analyser på de bioaktiva ämnena i dryckerna.
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De utvalda frukterna och bären till drycken pressas till juice och blandas med de andra
ingredienserna och pastöriseras och tappas hos CID. Ca 50 liter av varje sort. Dryckerna tappas i
3 liters Bag in Box, vilket är en bra förpackning så här inledningen. Resultat från
frågeställningarna i fokusgrupperna får avgöra vilken förpackning som passar bäst för drycken i
äldrevården.
Förberedelse av vilka frågeställningar som ska tas upp i fokusgrupperna .
Bestämma intervjuns syfte - vad man vill ha ut av sin fokusgrupp. Tex åsikter om produktidén
smaken samt övriga sensoriska egenskaper som lukt, utseende konsistens och förpackning.
Genomförande av Fokusgrupper på de tre äldreboenden i Kristianstads kommun då
dryckerna kommer att testas av målgruppen.
Sammanställning och utvärderingar av resultaten från Fokusgrupperna.
Möte där mikrobiologiska faror från odling till färdigförädlad drycken diskuteras. Mötet
ska resultera i förslag på åtgärder inom Sigill certifieringen av frukt- och bärodling samt IP
förädlings certifieringen på hur man kan minska den mikrobiologiska- tillväxten och
kontamineringen.
Ekonomi
Kalkyl upprättas för de olika dryckerna av Centrum för Innovativa drycker baserad på en
produktion av 500 liter/sort och produktionstillfälle förpackade i 3 liters Bag in Box.
WP3. Plattform för nätverkande genom Seminarium/Workshops
Förberedelse och deltagande i Smakdagen 2013 i Kristianstad som i år uppmärksammar mat
för äldre.
Deltagande i bärkursen på Hooks (anordnas årligen av Magnus Engstedt, Länsstyrelsen,
Jönköping). Kontakter med odlare som vill sälja råvara och produkter.
Seminarium/Workshop för skånska kommuner anordnas. Med hjälp av Kommunförbundet
Skåne inbjuds beslutsfattare inom äldreomsorgen i de 33 skånska kommunerna för att vidga
nätverket, sprida information om projektet och undersöka intresset för projektet och
hälsodryckerna som kommer att tas fram.
Seminarium/Workshop för frukt och bärodlare samt bärgrossister - informationsutbyte
mellan aktörer för produktion av frukt- och bärdrycker. Diskussion kring att t.ex. ta vara på spill
från frukt- och bärodling.
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WP 4. Möte mellan kunniga i projektet och tjänstemän inom Kristianstads kommun (pilotfall
för detta projektet) som är beslutsfattare för offentlig upphandling. Mötet ska gå ut på att
informera och diskutera med beslutsfattarna om möjligheten att använda t.ex innovativ
upphandling för att tillgodose äldrevården med den näringsrika frukt och bärdrycken.
WP 5. Rapport
Rapportering, skriva projektrapport, utvärdering av erfarenheter och sammanställning av
projektresultat.

Hur projektet uppfyller dryckesstrategins formulering av åtgärder inom
insatsområden
Projektet ligger inom insatsområde 2 och 6 enligt Skånsk dryckesstrategi 2013-2020

Insatsområde 2 Ågärd: 1 Optimera befintliga råvaror
Råvaran i frukt och bärdryckerna som ska utvecklas för äldre personer kommer att baseras på
frukter och bär som de äldre kan känna igen i smaker och dofter. Basråvaran kommer att vara
äpple eftersom äpple är den största fruktråvaran i Skåne och det är en råvara som de flesta äldre
har traditioner knutna till. Äppeljuicen kommer att pressas av bortsorterade äpplen även kallad
industrifrukt. Industrifrukt finns tillgänglig i Skåne under största delen av året. Lagringen av
frukten kan förlängas genom att den placeras i s.k. ULO--lager, där luftsammansättningen i
lagret förändras så att syrehalten minskas ned till 2 %, äpplenas "andning" minskar och
hållbarheten förlängs. På Äppelriket i Kivik kan cirka 4.000 ton frukt lagras på detta sätt men det
finns även ULO-lager hos en del större odlingsföretag i Skåne. Genom att bättre ta tillvara den
färska bortsorterade frukten ökas utnyttjandet av äppelråvaran.
Blåbär, svarta- och röda vinbär, jordgubbar, havtorn och hallon är mer eller mindre tillgängliga
bär som vi har tänkt arbeta med i utvecklingen av dryckerna. Jordgubbsodlingen är betydande i
Skåne. Stora kvantiteter jordgubbar skördas dock inte utan att en betydande del går till spillo på
fälten i perioder eftersom det finns överskott av bär på marknaden. Dessa bär skulle kunna
skördas istället och vidareförädlats till drycker. Vidareförädling av färska hallon som sorteras
bort pga av storlek, är ännu ett exempel på bär som skulle kunna användas som närproducerad
råvara för drycker.
Det är tänkt att bären ska pressas till juice direkt efter skörd. Juicen fryses sedan in för att sedan
tinas inför dryckestillverkningen.
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Insatsområde 2 Åtgärd: 2 Skapa nya odlingsarealer
Nya odlingsarealer för både frukt och bär behövs för att framställa de volymer som krävs för att
tillgodose drycken till äldrevården i Skåne. Här behövs utökning av befintlig frukt- och bärodling
samt att traditionella odlare är intresserade av en ökad förädlingsgrad av odlingsarealen genom
att satsa på frukt- och bärodling, För att odlarna ska våga investera bör en diskussion föras om
någon form av avtal från kommunerna som garanterar inköpet av drycken under en längre tid för
att garantera avsättningen av frukten och bären. Inom den offentliga sektorn finns även en
ökande efterfrågan på ekologiska och hållbart producerade livsmedel som ska tillfredsställas

Insatsområde 6 Åtgärd: 1 Plattform för att utveckla nya hälsodrycker
Den unika kompetensen som bildar plattformen för att utveckla nya hälsodrycker för äldrevården
är hämtade från flera nätverk som har bildats utifrån projektet “Centrum för innovativa drycker”
CID på SLU Balsgård där frukt- och bärforskare på Balsgård Kimmo Rumpunen och Madeleine
Uggla samt livsmedelstekniker och Gun Hagström är aktiva. Ulla Nilsson tidigare anställd på
SLU och numera egen konsult arbetade med CID i ett projekt inom Tillväxt trädgård “ Förstudie
för etablering av en must- och vinindustri på Bjärehalvön” under 2011 (Nilsson & Håkansson,
2012). Leg dietist och fil dr Maria Biörklund Helgesson som CID har arbetat med i projektet
Måltidsglädje på Trelleborgs Lasarett kan bidra med att utveckla dryckernas hälsomässiga
funktioner och säkerställa att de har en hög nutritionell kvalitet. Vidare kan Maria Biörklund
arbeta för att dryckerna kommuniceras på ett optimalt sätt till vårdpersonal för att de skall kunna
utgöra en betydandel del av goda nutritionsrutiner. Pernilla Arinder som är mikrobiolog och har
varit involverad under HACCP utbildningen för CID personal kommer att involveras för process
och produktsäkerhet. Benarps Brunn och Per-Gunnar Hansson, entreprenör som CID tidigare
anlitat till bl.a. smoothie inspirationsdagen, har möjlighet att tappa drycken till äldrevården i
större kvantiteter när detta blir aktuellt. Universitetslektor Hans Knutsson, Ekonomihögskolan
vid Lunds universitet, som CID har arbetat tillsammans med i projektet måltidsglädje kommer att
vara projektets specialist inom offentlig upphandling. Det är experimentverkstaden dvs
utrustningen och kompetensen som finns i projektet CID på Balsgård för dryckestillverkning
som har gjort det möjligt att se utvecklingspotentialer för att ta fram speciella hälsodrycker för
olika målgrupper.

Insatsområde 6 Åtgärd: 2 Urval av bär för optimala hälsoeffekter
I projektet används universitetsnära resurser som forskning inom bioaktiva ämnen i frukt och bär
som påvisar olika hälsofrämjande egenskaper. Det är Marie Olsson, Professor SLU Alnarp, och
Kimmo Rumpunen, Forskare, SLU Balsgård, som har kunskapen och resultaten runt
forskningen. Vi använder oss även av studier som gjorts för äldres behov i relation till mat,
näring och måltidssituationer. Professor Karin Wendin har kunskapen och resultaten i detta
ämnesområdet. För att göra frukt och bärdrycken ännu mer näringstät kommer vi att prova med
att tillsätta potatisprotein och andra vegetabiliska protein som utvinns eller har försökt att
utvinnas på Lyckeby Stärkelsens proteinfabrik i Nöbbelöv söder om Kristianstad. Skånsk
6
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rapsolja med hög halt av den essentiella fettsyran alfa linolensyra kommer vi också att prova att
tillsätta för att öka energihållet. Här kan CLUK och Cissi Lingerud vara behjälplig vid råd och
anskaffning av speciella rapsråvaror eftersom de har nära kontakter med Aarhus Karlshamn
Sweden AB Vi har även funderingar på att berika drycken med D vitamin bl.a på grund av att
äldre tillbringar lite tid utomhus och rekommenderas därför av livsmedelsverket ett tillskott av
10 mikrogram per dag.

Insatsområde 6 Åtgärd: 3 Introduktion av hälsodrycker i offentlig sektor
Genom kostchefen för äldreomsorgen vid Kristianstads kommun Lena Larsen har vi fått tillgång
till 3 äldreboende där vi kan genomföra en marknadsundersökning av produkterna i form av
fokusgrupper.
Fokusgrupper är en intervjuform där en liten grupp åsiktsfyllda människor samtalar runt ett
förbestämt ämne. Gruppdeltagarna har något gemensamt (ålder, kön, erfarenheter, sjukdomar et
c) och frågestunden leds av utfrågare/moderatorer. Till stöd har gruppledarna en intervjuguide.
Resultaten kan sammanställas på olika sätt. Intervjun kan spelas in på band, skrivas ut i löpande
text för att sedan analyseras utifrån värdebärande ord, vanligaste kommentarer, åsikter som
speglar förutbestämda områden och så vidare. Ett annat sätt är att under intervjun föra
anteckningar och bara ta med sådant man särskilt söker efter. Det hela avgörs av intervjuns syfte
- vad man vill ha ut av sin fokusgrupp. Resultat kan användas för att söka idéer till förändringar,
som ett sätt att följa upp genomförda förändringar, inför enkäter för att hitta bra frågor, som ett
komplement till andra undersökningar eller för kvalitativ forskning.
Plattformen och nätverket i projektet har även kontakt med Annica Forsgren på
Kommunförbundet Skåne. Annika är verksamhetsledare på äldreomsorgen på
Kommunförbundet.
Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation. Deras uppdrag
kan sammanfattas i fyra huvudpunkter:
● Värna och stödja utvecklingen av den kommunala självstyrelsen
● Bevaka kommunernas intressen inom alla verksamhetsområden
● Främja samverkan mellan kommunerna
● Bistå kommunerna i utvecklingen av deras verksamhet.
Genom Annika och Kommunförbundet har projektet möjlighet att diskutera drycken under
utvecklingen samt introducera drycken till alla 33 kommunerna i Skåne. Vidare planeras en
seminariedag då de skånska kommunerna bjuds in för att informera och diskutera projektet.

Insatsområde 6 Åtgärd: 4 Utveckling av beställarkompetens bland offentliga
aktörer
Projektet och den speciella kompetensen som Hans Knutsson har inom offentlig upphandling gör
att vi lättare kan få en dialog om hur beställare kan utforma kriterier för upphandling av
7

Bilaga 1

dryckerna. Offentlig sektor är idag öppen för att ta vara på leverantörers idéer om förnyelse
vilket skapar förutsättningar för utveckling av nya och innovativa produkter (Knutsson &
Thomasson, 2010). Detta kan uppnås dels genom Innovationsvänlig upphandling – där
leverantörens idéer är i fokus eller upphandling av innovationer – där beställarens strategi är i
fokus.
Innovativ upphandling har varit en del av Miljöstyrningsrådets arbete sedan regeringens
handlingsplan för miljöanpassad offentlig upphandling lanserades 2006. (Knutsson &
Thomasson, 2010). De krav som ställs i LOU (Lagen om offentlig upphandling) verkar
hämmande på små företag vilket gör att mindre aktörer drar sig för att lämna anbud. Det finns
behov för nya lösningar när det gäller måltider för äldre (Knutsson & Thomasson, 2010). Syftet
med Innovativ upphandling är att den ska betala sig i ett livscykelperspektiv.
I Innovativ upphandling kan t.ex. miljökravet komma tydligare i fokus, t.ex. genom att varan
eller tjänsten ska vara mer energieffektiv eller kräva mindre mängd kemikalier (för ökad
hållbarhet). Det blir då lättare att ställa krav på t.ex. närproducerade ekologiska eller IPcertifierade bär och frukter.
I utvecklandet av beställarkompetens ingår att undersöka de lokalproducerade frukt- och
bärprodukternas unika kriterier och förutsättningar för innovativ upphandling. I projektet
formuleras kravspecifikationer som kan användas för att kunna ställa krav på till exempel
näringsinnehåll och kvalitet som beställaren önskar.

Kompetens inom projektet
Odling frukt och bär samt andra aktuella dryckesråvaror
Sven Fajersson, vd Hushållningssällskapet, Kristianstad, med verksamhet inom rådgivning och
försök inom bl.a. frukt- och bärproduktion.

Ulla Nilsson, hortonom, AgrD, Virgo Konsult (www.virgokonsult.info), med erfarenhet av
projektledning, sammanställning av kunskapsunderlag, projektplanering och genomförande av
projekt inom trädgård.
Mats Olsson, GRO-representant odlarorganisation: kännedom om leverantörer/eller med
erfarenhet av att vara leverantör med odlingskompetens och kännedom om branschens villkor
med egen bärodling.
Madeleine Uggla, forskare inom frukt och bär med nätverk inom odlarkåren, LRF och
Hushållningssällskapet.
Mathias Samuelsson, Strategisk utvecklingschef på Lyckeby Culinar AB
Cissi Lingerud, Projektledare på CLUK, Centrum för Livsmedelsutveckling i Karlshamn
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Näringsinnehåll dryck
Maria Biörklund Helgesson,leg dietist, fil dr, fn konsult i ett pågående utvecklingsprojekt om
“Måltidsglädje på sjukhus”. Lång klinisk erfarenhet och kunskap om äldres närings- och
energibehov.
Marie Olsson, forskare SLU, har mångårig kunskap kring produktegenskaper, kvalitetsaspekter
på frukt- och bärprodukter före och efter skörd. Hon är sedan 2011 professor i
Trädgårdsvetenskap med inriktning på efterskörd och produktkvalitet.
Kimmo Rumpunen, forskare SLU, som arbetar med växtförädlingsanknuten forskning kring
frukter och bär, särskilt innehållet av hälsobefrämjande ämnen som t ex polyfenoler.
Förädling dryck
Pernilla Arinder SIK, projektledare inom mikrobiologi och processhygien.
Gun Hagström, Livsmedelstekniker/marknadsekonom Lyssna Affärsutveckling AB och SLU
Balsgård med erfarenhet av framtagande av drycker och förpackningar från projektet
Innovativa drycker knutet till SLU Balsgård.
Per Gunnar Hansson? , Benarps Brunn, Mörarp. Dryckesförädlare. Tappanläggning för drycker i
flaska och bag in box.
Offentlig upphandling
Annica Forsgren, verksamhetsledare Kommunförbundet Skåne
Hans Knutsson, universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen och Institutet för
Ekonomisk Forskning vid Lunds universitet.

Förtäring dryck
Lena Larsen, Kostchef, Omsorgsförvaltningen, Kristianstad kommun, representant för
upphandlande kund med beställar- och upphandlingskompetens samt kännedom om äldres
behov.
Viktoria Olsson, AgrD livsmedelsvetenskap, Universitetslektor och ämnesföreträdare, Mat- och
måltidskunskap Kristianstads Högskola.
Karin Wendin, Professor i mat- och måltidskunskap Kristianstads Högskola som driver en av
Vinnovas nationella forskningsagendor " En åldrande befolkning". Hon har kunskap om bl.a.
äldres behov av näring och utformning av måltiden särskilt upplevelse (sensorisk) och hur lätt
den är att äta med tanke på tugg- och sväljförmåga.
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Publiceringsplan
Erfarenheterna sammanfattas i en rapport som kan användas i fortsatt arbete med innovativ
upphandling av produkterna.
Resultat publiceras i en forskningsrapport. Annan publikation, t.ex. artikel i tidskrift Viola, Land
Lantbruk, ATL, Skånskt Lantbruk, Svenska Livsmedel, Dietistaktuellt och/eller Näringsvärt,
sammanställs också så att information spridas både inom primärproduktion och övriga berörda
områden som kost och omvårdnad.
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Sammanfattning av näring och åldrande
Vid åldrande kan ett ofullständigt energi- och näringsintag leda till sarkopeni. Begreppet sarkopeni innefattar
ett tillstånd där minskad benmassa ger försämrad styrka och nedsatt kraft hos den äldre. Följden blir en
nedsatt allmänstatus med svårighet att klara av dagliga funktioner samt en ökad risk att drabbas av fallolyckor.
Även livskvalitet försämras för den äldre när nedsatt fysisk ork leder till svårigheter att klara av dagliga och
sociala aktiviteter.
De enskilt viktigaste faktorerna för att förhindra och/eller bromsa sarkopeni är ett fullgott energiintag av
näringsrik och balanserad mat samt styrketräning med lätt belastning. Träningen kräver inget gym eller
avancerad utrustning utan kan utföras med enkla hjälpmedel efter instruktion av sjukgymnast.
För prevention och behandling är ett fullgott proteinintag av största vikt för prevention och behandling.
Protein minskar förlust av cellvävnad och motverkar den nedbrytning av muskelmassan som låggradig kronisk
inflammation ger upphov till. Studier har visat att daglig tillförsel av proteinrik dryck (>10 g protein/100 g) kan
öka muskelmassa och öka muskelstyrka. För att tillgodogör sig protein från mat och dryck måste energibehovet
dock vara täckt, dvs tillräckligt intag av kolhydrat och fett.
Många äldre har liten aptit och därmed kan det vara en fördel att tillgodose ökat energibehov med ett ökat
fettintag eftersom volymen mat och dryck kan hållas så liten att den orkar ätas upp. Specifika fettsyror som
omega-3 och alfa-linolensyra har även visat sig ha flertalet biologiskt positiva effekter som att minska risk för
åldersrelaterade demenssjukdomar.
I Nordiska Näringsrekommendationer (NNR-12) anges att rekommendationer för totalintag av fett inte är
tillämpligt för äldre (>75 år). Optimalt fettintag för de högre åldersgrupperna är inte fastställt utan skall
individanpassas för att maten skall uppnå en god sensorisk kvalitet. Att bemärka i NNR-12 är att
rekommendation för äldre av fettlösligt vitamin D är förhöjt från tidigare 10 till 20 ug per dag. Ett intag som för
många äldre under vinterhalvåret innebär att tillskott krävs om inte fler D-vitaminberikade livsmedel finns att
tillgå.
NNR-12 för protein och fett.
Friska vuxna

Protein
10-20 E%
0.8 g per kg kroppsvikt

Äldre
Sjuka

>1.2 g per kg kroppsvikt
> 1.5 g per kg kroppsvikt

Fett
25-40 E%
1 g per kg kroppsvikt
n-6 och n-3 min 3 E%
varav n-3 minst 0.5 E%
Saknas
Max 2 g per kg kroppsvikt

Den generella rekommendationen brukar vara att en näringsrik lagad huvudmåltid med bör innehålla 25-30 g
protein, varav minst 15 g essentiella aminosyror för att ge maximal proteinsyntes . Detta är dock en
rekommendation som är svår att uppnå för många äldre eller sjuka med dålig aptit. För dessa grupper inom
vård och omsorg är mellanmåltider minst lika viktiga som huvudmål för att jämna ut till ett realistiskt
proteinintag över dagen.
För den viktiga omega-3 fettsyran krävs minst ett dagligt intag av 0.5 till 0.6 E% för alfa-linolensyra (ALA) för att
förebygga brist. Motsvarande siffror för linolensyra (n-6) är 2 till 3 E%.
Proteinrekommendationer omsatta till en äldre person som väger 60 kg.
60 kg x 1.2-1.5 g = 72-90 g protein per dag. Fördelat på tre huvudmål och tre mellanmål som till exempel:
14-18 g protein till frukost, lunch och middag samt ca 10-12 g per mellanmål (tre st).
Läs mer i Vetenskapligt underlag till råd om bra mat i äldreomsorgen samt i NNR-12, Livsmedelsverkets
hemsida www.slv.se.
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Bilaga 3. Näringsinnehåll i styrketårsdrycker, innan tillsats av askorbinsyra, beräknad utifrån
Livsmedelsverkets näringstabeller. Beräkningar utförda av Maria Biörklund.
Per 100 ml

Äpple-kanel

Jordgubb-Aronia

Svart vinbär

Sojakoncentration

7,7%

10,0%

7,7%

10,0%

7,7%

10,0%

Energi

kJ

867

917

859

894

894

922

Energi

kcal

211

224

208

218

217

225

Protein

g

7,1

9,2

7,1

9,1

7,2

9,3

Fett

g

15,4

15,4

15,1

15,1

15,3

15,3

Mättat

g

1

1

1

1

1,1

1,1

Enkelomättat

g

9

9

8,8

8,8

8,8

8,8

Fleromättat

g

4,6

4,6

4,6

4,6

4,7

4,7

Kolhydrater

g

10,4

11,4

10,5

10,5

11,4

11,1

Fiber

g

0,3

0,2

0,6

0,6

1,6

1,6

C-vitamin*

mg

1

1

18

18

43

43

*exklusive askorbinsyra som tillsattes för pH-reglering
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Bilaga 4. Bioaktiva ämnen i styrketårsdrycker
Styrketårs innehåll av ämnen med hälsofördelar; bioaktiva ämnen samt näringsämnen
Bakgrund
Bär har i en rad studier visats kunna påverka kognitiva förmågor som koncentration, inlärning
och minne. Studierna har genomförts på äldre personer, eller på försöksdjur. En stor
långtidsstudie, publicerad 2012, under sex år med 16 100 deltagande kvinnor över 70 år,
visade att högre intag av blåbär och jordgubbar var associerat med lägre hastighet av kognitiv
försämring, och uppskattade detta till en fördröjning av 2,5 år. Vidare var fördröjningen
associerat till högre intag av flavonoider, speciellt från bär (Devore et al., 2012). En
amerikansk studie från 2010 visade att konsumtion av 2-4 glas äpplejuice om dagen av i en
månad av 21 patienter med Alzheimers sjukdom, förbättrade patienternas mentala tillstånd
och minskade förekomst av ångest, upprördhet och förvirring (Remington et al., 2010). En
annan studie från 2010 rapporterade att ett dagligt tillskott av blåbärsjuice till äldre personer
med något nedsatt kognitiv förmåga förbättrade mentala förmågor, särskilt inlärning och
minskade symptom på depression (Krikorian et al., 2010). Sammanfattningsvis har dessa
studier lett till att det, i en artikel förra året i den vetenskapliga tidskriften American Clinical
Nutrition, har föreslagits att intag av bär skulle kunna användas i terapeutiskt syfte i
prevention och behandling av neurodegenerativa sjukdomar samt åldersrelaterad dysfunktion
av kognitiva förmågor (Pribis & Shukitt-Hale, 2014).
De fysiologiska effekter som har påvisats har kopplats till förmåga hos bärkomponenter att
t.ex. minska oxidativ/inflammatorisk stressignalering, öka neuroplasticitet, neurotransmission
samt antioxidativa enzymer faktorer (Vauzour, 2012; Miller & Shukitt-Hale, 2012; Heim et
al., 2012). Beträffande de kognitiva och anti-inflammatoriska effekterna har flavonoler,
antocyaner, fenoliska syror samt procyanidiner föreslagits som de verksamma ämnena
(Devore et al., 2012; Vauzour, 2012). Nya undersökningar in vitro eller i djurmodeller visar
också att dessa ämnen kan transporteras över blodhjärnbarriären och finns påvisbara i
hjärnvävnad (Milbury & Kalt, 2010; Vauzour, 2012).
Studie av innehåll i styrketårsdrycker
I projektet Styrketår har det mot denna bakgrund ansetts som intressant att, förutom en
näringsvärdesberäkning utifrån tillsatta ingredienser, även utföra kemiska analyser av
bioaktiva ämnen samt vissa näringsämnen. Analyserna har utförts på HPLC (High
Performance Liquid Chromatography). Av de sex olika typer av drycker i projektet, har det
tagits ut tre parallella prover per dryck. Analyser har utförts av proteininnehåll, vitamin C,
antocyaner, flavonoler, flavan-3-oler, fenoliska syror samt tokoferoler (vitamin E), med olika
metoder anpassade för varje grupp av ämnen.
Resultat och diskussion
Innehållet av antocyaner var ca 2 mg/100 ml för både jordgubbs- och svartvinbärsdryck med
10 % protein, och något högre, drygt 3 mg/100 ml för de båda dryckerna med 7 %
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proteininnehåll. Äppledrycken innehöll inte antocyaner. Innehåll av flavan-3-oler skiljde sig
inte statistiskt åt mellan dryckerna med olika proteininnehåll, och nivåerna var ca 20
mg/100ml för svart vinbär samt äpple, och knappt 40 mg/100 ml för jordgubbe. Innehållet av
vitamin C speglar både det innehåll som fanns i frukt- och bärråvaran samt tillsats av
askorbinsyra för att av livsmedelssäkerhetsskäl reglera pH, och nivåerna hamnade på ca 1000
mg/100ml, men för svartvinbärsdryckerna samt för jordgubbsdryck med 7% protein varierade
nivåerna av vitamin C mellan ca 700 – 800 mg/100 ml. Halterna av flavonoler var för
jordgubbsdryck ca 2 mg/100 ml, för svartvinbärsdryck ca 3-4 mg/100 ml, och för äpple ca 5-7
mg/100 ml, och dryckerna med 7 % proteintillsats hade högre halter av flavonoler än
motsvarande dryck med 10 % proteintillsats. Innehållet av tokoferol, omräknat till vitamin Eaktivitet, var ca 3 mg/ 100 ml dryck, för samtliga drycker.
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INTERVJUGUIDE-STYRKETÅR
I. Introduktion


Kort presentation av moderatorer



Förklara vad en fokusgrupp är och syftet med denna fokusgruppen



Bandinspelning ( be om tillåtelse)



Regler (en pratar i taget, inga rätta eller felaktiga svar, ljudlösa mobiltelefoner)



Varaktighet: max 2 h

II. Presentation
Kort presentationsrunda, moderatorn startar (namn, ålder, yrke, bostad)
III. Generellt om nyttiga frukt- och bärdrycker (utan produkt)
1. Dricker ni frukt- och bärdrycker i nuläget?
2. Varför? (smak, hälsa (protein, vitaminer, mineraler, energi, fett), hållbarhet)
3. Finns det några frukt- och bärdrycker som ni inte dricker?
4. Varför? (smak, pris, ohälsosamt)
5. Vad tycker ni är viktigt vid val av de frukt- och bärprodukter ni dricker? (KRAVmärkning, förpackning, nyheter, smak, innehåll (näring /energi), tillsatser, pris)
6. Vilka valmöjligheter av frukt- och bärdrycker har ni?
7. Vilka val skulle ni göra om ni hade fritt val?
8. När kan det passa att dricka frukt- och bärdrycker? (morgon, middag, kväll )
9. Varför?
10. Tycker ni att det är bra att näringsberika frukt- och bärdrycker?
11. Varför/varför inte?

1
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IV. Smaktest – acceptans (med produkt)
Moderator: Ni ska nu få smaka på några olika näringsberikade frukt- och bärdrycker
och bedöma vad ni anser om dem.
Respondenterna instrueras att smaka på var produkt för sig. Efter varje provsmakning
frågar moderatorn om ett allmänt intryck och acceptansen.
Frågorna nedan gäller för respektive produkt
12. Vilka egenskaper (utseende, smak, konsistens) hos produkten tycker ni om? Tycker
inte om? Varför? Förklara!
13. Utifrån några olika aspekter – vad tyckte ni om produktens:


Utseende / färg?



Lukt?



Smakupplevelsen?



Frukt- och bärsmak?



Söthet?



Syrlighet?



Eftersmak, bismak?



Konsistens?

Varför? Förklara!
Moderatorn eller bisittaren berättar om produkten (sammansättning, tillverkning,
näringsinnehåll)
Frågorna nedan gäller alla produkter
14. På vilket sätt skulle man kunna förbättra egenskaperna hos produkterna? (ex
modifiering av färg, smak, textur, innehåll av ingredienser)
15. Vid vilka tillfällen ni kunna tänka er att dricka denna dryck? Förklara varför!
16. Hur vill ni ha produkten serverad? Varför?

2
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17. Hur ska den vara förpackad? Varför?
18. Hur vill ni att produkten ska kunna förvaras? Kyl- eller rumstemperatur?

VII. Avslutning


Tack för deltagande



Respondentbelöning



Fika?
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RESULTS
Two Way ANOVA with Tukey HSD
PostHoc Direction
Jordgubb 7%(A) Svarta vinbär 7%(B) Äpple/kanel 7%(C)
Smak
5.73B'-c'-D'
5.06
5.29
Utseende
6.03B'-C'-D'
5.42
5.32
Konsistens 5.56B'-c'-d
4.71
5.12b'
Level of significance (Tukey): A'<99.9% ; A<99% ; a<95% ; a'<90%.
The ANOVA performed is a two-way ANOVA.

All Products
Smak
Utseende

N
764
759

Missing
26
31

Min
1
1

Max
9
9

Mean
5.49
5.66

SD
1.83
1.58

Median
6
6
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Variance
3.34
2.48

Äpple/kanel 9%(D)
4.9
5.22
5.03

Fortimel(E)
6.56A'-B'-C'-D'
6.31B'-C'-D'
6.62A'-B'-C'-D'

REPORT
Konsistens

756

34

1

9

5.4

1.77

5

3.14

N
153
155
152

Missing
5
3
6

Min
1
2
1

Max
9
9
9

Mean
5.73
6.03
5.56

SD
1.73
1.51
1.67

Median
6
6
6

Variance
2.99
2.27
2.79

Svarta vinbÃ¤r 7%
N
Smak
156
Utseende
154
Konsistens 154

Missing
2
4
4

Min
1
1
1

Max
9
9
9

Mean
5.06
5.42
4.71

SD
1.72
1.62
1.64

Median
5
5
5

Variance
2.96
2.62
2.68

Ã„pple/kanel 7%
N
Smak
154
Utseende
152
Konsistens 152

Missing
4
6
6

Min
1
1
1

Max
9
8
9

Mean
5.29
5.32
5.12

SD
1.8
1.52
1.69

Median
5
5
5

Variance
3.25
2.3
2.85

Ã„pple/kanel 9%
N
Smak
154
Utseende
152
Konsistens 152

Missing
4
6
6

Min
1
1
1

Max
9
8
9

Mean
4.9
5.22
5.03

SD
1.75
1.51
1.64

Median
5
5
5

Variance
3.06
2.27
2.69

Missing
11
12
12

Min
1
1
1

Max
9
9
9

Mean
6.56
6.31
6.62

SD
1.66
1.45
1.61

Median
7
7
7

Variance
2.77
2.09
2.58

Jordgubb 7%
Smak
Utseende
Konsistens

Fortimel
Smak
Utseende
Konsistens

N
147
146
146
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Smak(Q1)
Summary
Tycker extremt bra om (9)
Tycker mycket bra om(8)
Tycker bra om(7)
Tycker något bra om (6)
Tycker varken bra eller illa om
(5)
Tycker något illa om (4)
Tycker illa om(3)
Tycker mycket illa om (2)
Tycker extremt illa om(1)
N
Mean (arithmetic)
Standard Error

Jordgubb
7%
1.96%
9.15%
29.41%
21.57%
13.07%

Svarta vinbär
7%
0.64%
6.41%
14.74%
22.44%
16.03%

Äpple/kanel
7%
1.95%
7.79%
18.83%
20.78%
17.53%

Äpple/kanel
9%
1.3%
3.25%
16.88%
17.53%
18.83%

Fortimel

13.07%
7.19%
2.61%
1.96%
153
5.73
0.14

19.23%
15.38%
2.56%
2.56%
156
5.06
0.14

12.34%
14.94%
4.55%
1.3%
154
5.29
0.15

18.83%
15.58%
5.19%
2.6%
154
4.9
0.14

4.76%
7.48%
0.68%
0.68%
147
6.56
0.14
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Top 2 Box (%)
Middle 5 Box (%)
Bottom 2 Box (%)
Utseende(Q2)
Summary
Tycker extremt bra om (9)
Tycker mycket bra om(8)
Tycker bra om(7)
Tycker något bra om (6)
Tycker varken bra eller illa om
(5)
Tycker något illa om (4)
Tycker illa om(3)
Tycker mycket illa om (2)
Tycker extremt illa om(1)
N
Mean (arithmetic)
Standard Error
Top 2 Box (%)
Middle 5 Box (%)
Bottom 2 Box (%)
Konsistens(Q3)
Summary
Tycker extremt bra om (9)
Tycker mycket bra om(8)
Tycker bra om(7)
Tycker något bra om (6)
Tycker varken bra eller illa om
(5)
Tycker något illa om (4)
Tycker illa om(3)
Tycker mycket illa om (2)
Tycker extremt illa om(1)
N
Mean (arithmetic)
Standard Error
Top 2 Box (%)
Middle 5 Box (%)
Bottom 2 Box (%)

11.11%
84.31%
4.58%

7.05%
87.82%
5.13%

9.74%
84.42%
5.84%

4.55%
87.66%
7.79%

29.93%
68.71%
1.36%

Jordgubb
7%
1.29%
10.32%
34.19%
25.81%
12.9%

Svarta vinbär
7%
0.65%
6.49%
24.03%
16.23%
26.62%

Äpple/kanel
7%
0%
3.95%
20.39%
23.03%
28.95%

Äpple/kanel
9%
0%
3.29%
19.74%
19.08%
30.92%

Fortimel

6.45%
6.45%
2.58%
0%
155
6.03
0.12
11.61%
85.81%
2.58%

14.29%
7.14%
2.6%
1.95%
154
5.42
0.13
7.14%
88.31%
4.55%

9.21%
9.21%
4.61%
0.66%
152
5.32
0.12
3.95%
90.79%
5.26%

14.47%
8.55%
1.32%
2.63%
152
5.22
0.12
3.29%
92.76%
3.95%

6.85%
2.74%
0.68%
0.68%
146
6.31
0.12
18.49%
80.14%
1.37%

Jordgubb
7%
0.66%
8.55%
25.66%
22.37%
16.45%

Svarta vinbär
7%
1.3%
3.25%
11.04%
14.94%
20.78%

Äpple/kanel
7%
0.66%
4.61%
19.74%
18.42%
22.37%

Äpple/kanel
9%
1.32%
3.95%
13.16%
21.05%
26.97%

Fortimel

11.18%
11.18%
3.29%
0.66%
152
5.56
0.14
9.21%
86.84%
3.95%

25.97%
14.94%
6.49%
1.3%
154
4.71
0.13
4.55%
87.66%
7.79%

14.47%
13.16%
5.26%
1.32%
152
5.12
0.14
5.26%
88.16%
6.58%

14.47%
12.5%
4.61%
1.97%
152
5.03
0.13
5.26%
88.16%
6.58%

7.53%
2.05%
1.37%
0.68%
146
6.62
0.13
30.14%
67.81%
2.05%

2.05%
16.44%
36.3%
17.81%
16.44%

8.22%
21.92%
34.93%
12.33%
10.96%

Kommentarer(Q4)
Jordgubb 7%
Panelist Remark
A0002
lite sandig
A0014
det var mycket god smak
A0015
grynig
A0016
Något sträv i konsistensen
A0018
kornig, sträv
A0019
grynig luktar gott
A0020
Lite sand i.
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A0040
A0050
A0053
A0077
A0083
A0085
A0095
A0107
A0117
A0118
A0125
A0149
A0157
A0158

Strävheten ger minus.
smakar digestive
jättegod
Om den tycker jag inte.
den är sandig i konsistensen
sträv
Körsbärssmak
minst mjöliga smak
Känns en aning "grusig" kan ej säga varken för el. emot.
smakar som om mjöl är upplöst i fruktsaft.
sandig smak
Lite tjock
återigen för grynig, syrlig så smaklökarna drar ihop sig. Inte riktigt min smak.
grynig men god

Svarta vinbär 7%
Panelist Remark
A0002
Hemskt!
A0014
det var mycket gott
A0019
lenare
A0020
Känns som det är sand i.
A0023
grynig
A0029
Känns hälsosam på något vis
A0035
SÖt och klibbig Lit tjock i konsistensen
A0039
grynig
A0043
smakar "mjöligt" Lämnar mjölig eftersmak Gillar ej konsistensen.
A0048
grynig
A0050
grynig-smakar dietpulver och soya
A0053
grusig, behöver silas
A0077
Ingen dålig smak,sandig.
A0083
Sandig i konsistensen
A0085
sträv
A0094
smakar potatismjöl
A0095
Smak av jordgubb
A0107
mindre mjölig
A0118
samma problem med "mjölig" smak, men fruktsmaken helt ok. Något tråkig färg.
A0125
sandig smak
A0131
för söt
A0157
känns som söndermalda tabletter inte tilltalande
A0158
grynig
Äpple/kanel 7%
Panelist Remark
A0002
Usch
A0019
tjock konsistens
A0020
Lite sand i.
A0021
tycker inte om det gryniga
A0029
Något tjock konsistens
A0035
ser ut som gammal jord
A0048
ngt grynig
A0050
bittermandel
A0053
mjölig, småkornig
A0056
kanel
A0077
Något såndär
A0083
sandig i konsistens
A0090
Lite grynig med smak av banan
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A0095
A0107
A0117
A0118
A0126
A0139
A0142
A0156
A0157

Smakar lika som 630
mjölig smak
Känns en aning "grusig". kan ej säga varken för el. emot.
Överraskande pepparkakssmak- kanel? Lite tjock-jobbig att dricka. Tycker inte om det "mjöliga"
obehaglig
Pepparkaka
gillar inte den sandiga konsistensen
Känns lite kärv i munnen
Gillar inte den starka citronsyran, färgen inte tilltalande för ögat, för grynig

Äpple/kanel 9%
Panelist Remark
A0002
sandigt
A0019
frisk smak
A0020
Lite sand i.
A0028
Tyckte helt klart bäst av samtliga.
A0040
Konsistensen obehaglig. Sträv och grynig.
A0050
lite grynig
A0053
något mjölig i konsistensen
A0056
fastnar på tungan
A0077
God. Bästa smak hittills Konsistensen.
A0083
sandig i konsistens
A0085
syrlig, sträv
A0090
Grynig med smak av kanel
A0095
Smakar pepparkaka grynig konsistens
A0107
mjölig smak
A0117
Känns en aning "grusig". Kan ej säga varken för eller emot.
A0118
trevlig ljus färg Fräsch smak Mindre "mjölig"
A0125
sandig smak
A0142
gillar inte den sandiga konsistensen
A0157
färgen för kräkinbjudande
A0158
grynig
Fortimel
Panelist
A0002
A0016
A0019
A0020
A0029
A0035
A0040
A0050
A0056
A0057
A0077
A0083
A0085
A0090
A0095
A0105
A0118
A0122
A0124
A0125
A0154

Remark
mums
bäst av proverna
luktar gott kunde varit rödare färg
Ingen sand
Känns lite söt men god (mjuk)
Stort plus perfekt konsistens
smaken ganska intetsägande.
oljig, slemmig
lite kvalmig
för söt
INgen utpräglad smak men bra konsistens
Bra i konsistensen
len o god
Bra konsistens, smak av jordgubb
smakar hallon
smakar bra
Lättdrucken Lite fadd smak, för söt Tråkig färg Bra att den inte är "mjölig"!
För söt För trögflytande
påminner om glass
bra smak
Mycket tilltalande Smakar fräscht
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A0156
A0158

len och fin
grynig

Val av produkt(Q5)
Summary
416(5)
630(4)
963(3)
143(2)
741(1)
N
Mean (arithmetic)
Standard Error
Top 2 Box (%)
Middle 1 Box (%)
Bottom 2 Box (%)

Results
58.23%
8.23%
7.59%
5.06%
20.89%
158
3.78
0.13
66.46%
7.59%
25.95%
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Styrketårsprojekts deltagande under Almedalen 2014
I vår planering av nätverksaktiviteter fanns deltagande av Styrketårsprojektet under
Almedalsveckan 2014 med. Vid kontakt med ansvarig kommunikatör vid SLU Ultuna,
Kjell-Arne Nilsson fick jag besked att programmet med debatter var tyvärr sedan
tidigare planerat och klart med andra aktörer. Styrketårsprojektet inbjöds dock av
rektor Lisa Sennerby Forsse, SLU att under pauserna den 1 juli dela ut information om
projekt idén och servera drycker till deltagarna. Gun Hagström och undertecknad deltog
med Styrketårs projekt under Almedalsveckan.
SLUs program den dagen bestod av två debatter. Under förmiddagen hölls
seminariet, ”Skenbar livsmedelstrygghet-behövs en svensk strategi för framtida
livsmedelsförsörjning?” lyssnade 71 deltagare på akademin, lantbruk, myndigheter och
politiker som debatterade om en nationell livsmedelsproduktion. Ur
Almedalsprogrammet (SLU) kan läsas, ”Den svenska produktionen av livsmedel täcker nu
mindre än hälften av den svenska livsmedelskonsumtionen”. Medverkande var rektor Lisa
Sennerby Forsse, professor Erik Westholm och vicerektor Johan Schnurer (samtliga
SLU), samt VD Johan Kuylenstierna, SEI, samt riksdagsmännen Tina Ehn, MP, Staffan
Danielsson, C och Irene Oskarsson, Kd.
Slutsatsen från politikerna var; ”Sverige med sina goda naturliga förutsättningar för
hållbar livsmedelsproduktion bör bidra till en säker nationell och global
livsmedelsförsörjning. Man var också överens om att vi behöver en nationell
livsmedelsberedskap.”

Eftermiddagens debatt lockade 64 deltagare och hade temat, ”Hur kan svenska livsmedel
konkurrera på en nationell och internationell marknad?” Medverkade gjorde
förbundsordförande Helena Jonsson, LRF, VD Christoffer Andersson,
Hushållningssällskapet, stabschef Harald Svensson, Jordbruksverket, rektor Lisa
Sennerby Forsse, SLU, professor Erik Westholm, SLU, Thomas Bertilsson, LRF,
statssekreterare Magnus Kindbom, landsbygdsdepartementet samt vice president Patrik
Hansson, Arla Foods.
Med bakgrund av debatterna fick vi många bra diskussioner med deltagarna om vårt
Styrketårs koncept, med lokala vidareförädlade råvaror till en speciell målgrupp, de
äldre som får sin mat från offentliga kök. Genom att visa på möjligheten att använda
lokala råvaror för tillverkning av en berikad frukt och bärdryck till äldre för att
förebygga undernäring så kunde vi ge ett konkret exempel på vad man kan göra även
inom en svensk livsmedelsberedskap.

Vi serverade den dryck som varit mest populär hos de äldre i våra tidigare tester med
fokusgrupper på äldreboende. Drycken har äpple som bas, men är smaksatt med
jordgubbar samt energiberikade med rapsolja och proteinberikad med sojaprotein. Det
fungerade bra att använda drycken på Almedalen som ett redskap för att föra fram vårt
budskap. Vi fick också flera bra nya kontakter. Till projektets deltagande under
Almedalsveckan togs en grafisk profil och presentationsmaterial fram i samarbete med
företaget Topofmind, Kristianstad. Materialet består av en rollup, ett rund bord,
broschyr, banderoller, etiketter till dryckerna. Presentationsmaterialet har efter
Almedalsveckan använts under hösten vid flera tillfällen, ex vid min presentation av
projektet vid Livsmedelskollegiets sammankomst den 30 augusti i Ideon, Lund och
under seminariedagen den 4 november på Alnarp.
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Vi stannade kvar även onsdagen den 2 juli för att nätverka och lyssna på flera debatter
om mat till offentlig sektor. Några av dem vi träffade var bla Eva Sundberg,
Livsmedelsverket, Theresia Hermén, Region Skåne, Mia Prim, SIK, Axel Hansson, LRF,
Anita Broddesson, Klippans Kommun samt representanter för PRO.

Några av de debatter vi lyssnade på var bla, Vad händer efter Riksdagsmatvalet 2014 –
behövs en svensk livsmedelsstrategi”, ”Är det fel på maten eller inställningen? – om maten i
äldre omsorgen”, ”Rätt utformad upphandling kan ge lokal mat på tallriken,
Sparbankernas riksförbund”.

Länk till SLUs hemsida om Almedalen 2014. http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaendesidor/aktuellt/alla-nyheter/2014/7/framgang-for-slu-i-almedalen/.
Madeleine Uggla, SLU Balsgård/Alnarp december 2014.

Presentationsmaterial framtaget till Almedalsveckan 2014 i samarbete med Topofmind.
Madeleine Uggla, SLU Balsgård/Alnarp och Gun Hagström, Lyssna Affärsutveckling.
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Designed Energy Smoothie
for Elderly
Berikad frukt- & bärdryck
för seniorer

Berikad frukt- & bärdryck
för seniorer

Flavour type

Black Currant

Länk pressrelease:
www.hkr.se/sv/om-hkr/media/pressmeddelande/
starkande-dryck-ska-minska-naringsbrist
Strawberry+Aronia

Apple+Cinnamon

Kontakt:
Karin Wendin, karin.wendin@hkr.se
Madeleine Uggla, madeleine.uggla@slu.se
Gun Hagström, gun@lyssna.se

Protein content (%)
7 % (Low)

9 % (High)

– Ett pilotprojekt –

Den åldrande befolkningen
Vi blir allt fler och lever allt längre och de flesta
är friska och mår bra. Med ökande ålder
ökar dock risken för sjukdomar och
funktionshinder.
Undernäring är vanligt förekommande både bland äldre
som bor i eget och särskilt
boende. Orsaker kan vara
både medicinska eller
sociala, t.ex sväljningssvårigheter, minskad
smak och lukt eller
ensamhet.
Tillgång till välsmakande
näringstäta drycker kan vara
ett sätt att minska risken för
undernäring.

Berikade drycker
av lokalt odlad
frukt, rapsolja
och växtprotein
Drycker baserade på äpple, svart
vinbär och jordgubbar energiberikas
med olika mängd rapsolja. Proteinkällor
såsom havreprotein och bönprotein provas. Analyser
av bioaktiva ämnen och näringsinnehåll kommer att
utföras vid SLU Alnarp.
Dryckerna har provats och utvärderats i fokusgrupper hos tre äldreboenden i Skåne. CATA-metodik
används vid Högskolan i Kristianstad för att studera
målgruppens upplevelse och val av drycker.
Förslag på innovativ upphandling där kvalitetskraven
kommer i fokus kommer att tas fram av forskare från Lunds
Universitet. Projektet finansieras av Länsstyrelsen i Skåne.
Högskolan Kristianstad är projektägare.

Styrketår för seniorer
Vid Centrum för Innovativa drycker vid SLU Balsgård, utvecklar vi hälsosamma och välsmakande energidrycker för
äldre, baserade på råvaror från lokalt producerade frukter och bär.
Projektet är tvärvetenskapligt och fokuserar på värdekedjan
från primärproducent/odlare till produktutveckling av
drycker och upphandling i offentlig sektor. Deltagarna i
projektet representerar de olika delarna inom värdekedjan.
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Bilaga 9. Presentationer och deltaganden i projekt Styrketår för senior 2013-2014
Presentationer














Pressrelease för projektet har gått ut via Newsdesk samt via mail till utvalda nätverk. Information om
projektet har även legat på högskolan webbsida och forskning.se (www.forskning.se).
Presentationer har gjorts under Bärdagen 2013 samt 2014, arrangerad av Länsstyrelsen Jönköping för
verksamma inom bärsektorn.
Trädgårdskonferensen 2014. Posterpresentation
Rådslag Skånes framtida trädgårdsföretagande på Skepparslöv 14 februari
Age Well, Göteborg, maj 2014. Posterpresentation
Poster har presenterats vid Brösarpsdagarna 25-26 maj 2014. Posterpresentation
Eurosense september 2014, Köpenhamn (Karin deltog, summering, hänvisning till posterbilaga 8)
Den 30 september 2014 presenterades projektet på seminariet ”Anpassade måltidslösningar”, arrangerad av
Livsmedelskollegiet, på Ideon Gateway, Lund (Madeleine presenterade, presentation i bilaga 9).
Deltagande i Almedalsveckan 2014. Vi inbjöds i projektet av rektor Lisa Sennerby Forsse att under
pauserna den 1 juli dela ut information om projekt idén och servera drycker till deltagarna i SLU:s monter.
Gun Hagström och Madeleine Uggla deltog för Styrketårsprojektet räkning under Almedalsveckan.
Referensgruppsmöten med presentationer och diskussioner mellan arbetsgrupper och andra
referensgruppsdeltagare september och december 2013, maj och september 2014 (i Lund och Kristianstad)
I projektet anordnat seminarium med fokus på kvalitet i hela livsmedelskedjan anordnades den 4 november
2014, på SLU Alnarp Inbjudna var primärproducenter och representanter för deras organisationer, mindre
förädlare, upphandlare, Länsstyrelsen Skåne (kolla lista med inbjudna) och media. Seminariet samlade ett
30-tal personer) som representerade olika verksamheter från kostchefer, upphandlare, projektfinansiär,
representanter för frukt- och bärproduktion, leverantör av frukt och grönt, forskare samt inom
projektarbetet verksamma (dryckesproduktion och upphandling).
Workshop januari 2015 där referensgrupp och inbjudna diskuterat möjlig fortsättning på projektsatsningen.

Deltagande i konferenser och seminarier
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Svälten börjar i hemmet, 15 november 2013 (Ulla, Karin, Gun, Madeleine)[UN1]
Plattformsmöte med inriktning på hälsa ”Living, eating and dwell” med sikte på samarbete inom Horizon
2020, möte Stockholm januari 2014 (Karin, Madeleine)
Dialogmöte maj, SIK (Gun, Madeleine)
Upphandlingsseminarium Kristianstad 12 juni (Ulla, Gun, Madeleine)[UN2]
Livsmedelsmöte 22 augusti, Lund – Uppropsmöte till En åldrande befolkning (Ulla, Gun, Karin)
Framtidsdiskussion inom Tillväxt Trädgård den 20 november 2014, i Höör. Hur utvecklar vi skånsk
vidareförädling av grönsaker, frukt och bär? (Ulla, Gun)
Deltagande i projektägarmöte Jordbruksverket 2014, Jönköping (Ulla, Gun)

Designed Energy Smoothie for Elderly
Nilsson U1, Hagström G2, Uggla M3, Olsson ME3, Biörklund M4, ArinderP5 and Wendin K6,7,8*
1)Virgo Consulting 2)Lyssna Ltd 3)Swedish Agricultural University, 4) Skåne Food Innovation Network, 5)
SIK-The Swedish Institute for Food and Biotechnology, 6)Kristianstad University, Sweden, 7) SP Technical
Research Institute of Sweden, 8) University of Copenhagen *)Corresponding Author karin.wendin@hkr.se

Background
The ageing population is rapidly growing. People live
longer and in order to fulfil the WHO device “add life to
years” different types of preventive actions are to be
taken in order to make the longer lives also to become
healthier lives. Malnutrition is common in older ages
due to many different factors, e.g. dysphagia and
reduced abilities of tasting and smelling. In order to
avoid malnutrition, nutritionally targeted supplements
to the daily intake are needed for risk groups among
the elderly. Mainly proteins and energy enrichments,
but also vitamins, antioxidants etc., are of importance.
Aim
The aim was to develop healthy and well tasting
energy smoothies for elderly based on fruit and
berry juice enriched with proteins and oil.
Material and Methods
Smoothies based on locally produced apple, black
currant and strawberry, with addition of vegetabilic
proteins and rape seed oil, were produced according to
a creative design where the proportions of the
.
ingredients were varied systematically.

Figure 1

Analyses:
Taste acceptance and ease of swallowing were evaluated
by a consumer panel consisting of elderly living in their
own homes. Further analyses of pH, water activity,
nutritional contents and bioactive components
were performed.
Results and Discussion
Preliminary results show that all products were
acceptable. However, swallowability varied due to
protein content, where increase protein content increased
viscosity and perceived thickness of the products.

Nutritionial content showed increased energy content
Creative Design
almost similar between products. The added protein was of
1. The first step was to identify the main features of the
high quality branched amino acids, which have been shown
products to be developed:
to have a positive impact on muscle performance.
• Smoothie based on fruits and berries
Checking the content of minerals it can be seen that e.g. the
• Increased protein content by addition quality
potassium content was very high in the black currant
vegetable protein
smoothie.
• Increased energy content by addition of quality oil
• Well accepted by elderly consumers
Analyses of bioactive compounds will add to the healthiness
2. The second step was to identify experimental factors
of the products, eg polyphenolic substances etc.
(figure 1):
Further the pH of all products were below pH 4, meaning
• Protein content
a safe product to consume in a micobiological perspective.
• Flavour
3. The third step was to create the recipies:
• 65-75% fruits and berries
• 15% rapeseed oil
• 5.5-10% soy protein
• 1.5-3.0% sucrose
This study is one part of a larger project with focus on the
• 1.2% ascorbic acid
whole value chain, from producer via production and
procurement, to the intake of a well tasting and nutritious
drink designed for the elderly. The project involved
representatives of the various links in the chain to allow for
discussion and solutions from a holistic perspective.

The project is partly funded by EU via Länsstyrelsen i Skåne.
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Styrketår för seniorer - ett pilotprojekt
Ulla Nilsson1, Gun Hagström2, Madeleine Uggla 3, Marie Olsson3, Maria Biörklund4, Pernilla Arinder5,
Hans Knutsson6, Karin Wendin7,
1)Virgo

Grön Konsult 2) Lyssna Affärsutveckling 3) SLU-Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp/Balsgård 4) Livsmedelsakademin 5) SIK- Institutet för
Livsmedel and Bioteknik 6)Ekonomihögskolan Lunds universitet, 7)Högskolan Kristianstad

Den åldrande befolkningen
Vi blir allt fler och lever allt längre och de flesta är friska och mår bra. Med ökande ålder ökar dock risken för
sjukdomar och funktionshinder. Undernäring är vanligt förekommande både bland äldre som bor i eget och
särskilt boende. Orsaker kan vara både medicinska eller sociala, ex sväljningssvårigheter, minskad smak och
lukt eller ensamhet. Tillgång till välsmakande näringstäta drycker kan vara ett sätt minska risken för undernäring.

Primärproduktion

Produktutveckling

Offentlig upphandling

Styrketår för seniorer
Vid Centrum för Innovativa drycker vid SLU Balsgård, utvecklar vi hälsosamma och välsmakande energidrycker
för äldre, baserade på råvaror från närproducerade frukter och bär. Projektet är tvärvetenskapligt och fokuserar
på värdekedjan från primärprocent till produktutveckling och offentlig upphandling. Deltagarna inom projektet
representerar de olika delar inom värdekedjan.
Drycker baserade på äpple, svarta vinbär och jordgubbar, energi berikas med olika mängder rapsolja.
Proteinkällor såsom havreprotein och bönprotein provas. Analyser av bioaktiva ämne och näringsinnehåll
kommer utföras vid SLU Alnarp.
Dryckerna kommer att provas och utvärderas inom tre äldreboende i Skåne. CATA metodik används vid
Högskolan i Kristianstad för att studera målgruppens upplevelse och val av drycker. Förslag på innovativ
upphandling där kvalitetskraven kommer i fokus kommer att ges av forskare från Lunds Universitet. Projektet är
finansierat av Länsstyrelsen Skåne.

Kontakt: Karin.Wendin@hkr.se
Madeleine.Uggla@slu.se
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Mat och måltider för det goda
åldrandet
På Högskolan Kristianstad och i sam
arbete med andra lärosäten och företag,
bedrivs forskning med syfte att utveckla
god, anpassad och hälsosam mat samt

Mat och måltider för ett
hälsosamt och oberoende
åldrande

välsmakande måltider för äldre.Tre större
projekt är på gång, alla med målsätt
ningen att skapa förutsättningar för det
goda åldrandet!

Aktivt åldrande – individu
ellt anpassade måltids
lösningar för hälsa och livs
kvalitet hos äldre

Styrketår för seniorer – ett
pilotprojekt

och optimera tekniska ät-hjälpmedel

Projektets mål är att upprätthålla livs-

genom utveckling av nya och innova-

i kombination med välsmakande och

kvalitet och autonomi genom indivi-

hälsosamma livsmedel, anpassade

duella och personligt anpassade

för äldres behov och önskemål.

måltidslösningar som passar äldre

Projektet finansieras av familjen

personers krav och behov.

Kamprads Stiftelse och sker i samar
samar-

Bra mat, god mat och mat i rättan tid!

Syftet med projektet är att utveckla

Visionen är ökad tillväxt och sysselsättning inom frukt och bärnäringen
tiva dryckesprodukter till seniorer.
Projektet kan öppna för etablering av
nya odlings- och förädlingsanläggningar för frukt och bär på den skånska landsbygden och i dess närmiljö.

bete mellan Högskolan Kristianstad,

Aktiviteten är delfinansierad med EU-

Linnéuniversitetet Kalmar samt Mälar
Mälar-

medel via Länsstyrelsen i Skåne

dalens Högskola, och företaget Bestic.

Medverkande parter och finansiärer:
Högskolan Kristianstad
Linnéuniversitetet Kalmar
Mälardalens högskola
Bestic
SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)
Krinova
Vinnova/Tvärlivs
SIK

Familjen Kamprad Stiftelse
Länstyrelsen Skåne
EU (Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling)
SLU
Kommunförbundet Skåne
PRO
Innventia

SensiNet
Ica
Findus
Medirest
Thermo King
Nine
Virgo Green Consulting
BillerudKorsnäs

Högskolan Kristianstad
Kontakt: Maria.Nyberg@hkr.se
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Seminarium: Vad är kvalitet?

Vad står olika kvalitetsmärkningar för?
Tisdag 4 november 2014
Tid: kl.9.00-15.00 inkl. lunch och fika
Lokal: Crafoordsalen, Sundsvägen 14
SLU, Alnarp.
Vägbeskrivning: http://kartor.eniro.se/m/IIKUC
Karta över campus bifogas

Moderator: Hans Knutsson, Lunds universitet/Cunameira
9.00-9.30

Kaffe

9.30-9.45

Välkommen, Styrketår för seniorer - ett pilotprojekt
Karin Wendin, Högskolan Kristianstad

9.45-10.30

Vad är bra kvalitet? Från jord till bord
Marie Olsson, SLU, Maria Biörklund, Livsmedelsakademin,
Karin Wendin, HKR

10.30- 11.00

Certifiering och märkning, hur certifierar och märker vi vår mat?
Martin Ribe, SMAK Certifiering AB

11.00-11.15

Frukt paus

11.15-11.45

Odlarkvalitet: på vilka villkor kan vi erbjuda kvalitet?
Henrik Stridh, Äppelriket

11.45-13.00

Lunch på Alnarpsrestaurangen

13.00-13.45

Upphandling av frukt/grönt i praktiken
Anita Broddesson, Klippans kommun och Magnus Larsson, RP Frukt

13.45-14.30

Upphandling från ett styrketårsperspektiv
Hans Knutsson, Lunds universitet

14.30-15.00

Sammanfattande diskussion: Upphandling av frukt/grönt – hur
kan vi gå vidare? Vilka utvecklingsmöjligheter finns?

Pressrelease projekt:

www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/starkandedryckskaminskanaringsbrist.5.6f6805031442d4560
5bd90.html

Välkommen!

Gun Hagström, Lyssna Affärsutveckling AB, Ulla Nilsson, Virgo Grön Konsult,
Madeleine Uggla, SLU, Karin Wendin, Högskolan Kristianstad
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Offentlig upphandling (WP4) – marknadsaspekter på styrketårsdryckerna
Sammanfattning av syfte och mål
Syftet var att undersöka möjligheterna att få tillstånd upphandling av näringsrika och
energitäta frukt- och bärdrycker. Målet var att undersöka hur det med ett innovativt
angreppssätt går att genomföra offentlig upphandling av den här typen av kvalitativa
livsmedel. Hinder och möjligheterna för att använda innovativt angreppssätt vid offentlig
upphandling undersöks, i första hand med sikte på de i projektet närproducerade
specialanpassade drycker för äldre men även med tanke på andra närproducerade livsmedel.
BakgrundsbeskrivningFörutsättningarna för att utveckla nya innovativa produkter och tjänster
är goda i Skåne – åtminstone på pappret. När OECD gjorde en analys av innovationsklimatet i
Skåne för två år sen fann man följande:
“From an OECD comparative perspective, Skåne performs very well according to
technology-driven measures of innovation. It also appears as a frontrunner in terms
of building a regional innovation policy that complies with most advanced policy
thinking. Skåne appears thus as a model to be followed by others, more than as an
object of review with the aim of pointing weaknesses and paths towards
improvement. Despite this success, Skåne’s regional innovation system faces
challenges and there are concerns about regional growth and employment
performance. Skåne’s authorities aim to correct regional innovation system
deficiencies and ensure that innovation policy acts as an engine for growth and
employment.”
(OECD Territorial Reviews: Skåne, Sweden 2012).
OECD:s utlåtande gäller innovationsklimatet. Lägg därtill det faktum att Skåne är en
livsmedelsregion. 50 % av svensk livsmedelskonsumtion produceras i Skåne, med 13 % av
befolkningen och 2,5 % av Sveriges yta. I svensk mat- och måltidsnäring serverar idag svensk
offentlig sektor mer än hälften av alla måltider som äts utanför hemmet. Den samlade
köpkraften i offentlig sektor utgör en stor potentiell utvecklingskraft. Med en prognosticerad
ökning av andelen äldre i samhället är Styrketårar en ambition i tiden.
På grund av en rad strukturella och kulturella hinder är det alltjämt svårt att inom
livsmedelsnäringen leva upp till OECD:s bild av Skåne. Det kan spåras tillbaka till sektorns
traditionellt sett låga status, pressad offentlig ekonomi, en oligopolbetonad
leverantörsmarknad samt regelmässiga överklaganden av offentliga livsmedelsupphandlingar.
Även inom vård och omsorg har mat- och måltidsfrågor länge varit präglade av ett
nutritionsfokus, med frågor om näringsinnehåll överst på agendan.
Baskrav för innovativa produkter
Styrketåren som tagits fram i vårt projekt har följt professionella och vetenskapliga vägar.
Drycken är designad, analyserad och producerad enligt rådande normer. Den är testad på
målgruppen och successivt har vissa modifieringar gjorts av innehåll, konsistens och smak.
Inom projektet har vi vidare arbetat för att öka kännedomen om drycken, något som är A och
O för att en produkt ska få fotfäste på en marknad. Men hur långt räcker dessa
ansträngningar?
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Vi har noterat att den demografiska utvecklingen pekar mot att vi blir allt fler äldre som
förväntas hålla sig friska allt längre. Dagens pensionärer, 40-talisterna, är dessutom vinnare
rent ekonomiskt då många levt ett liv som långa perioder varit präglade av hög inflation.
Egnahemsägare har kunnat se sina lån försvinna fort, samtidigt som värdet på deras hus har
stigit över åren. En väsentlig andel av pensionärerna har det med andra ord bra ställt. Nya
nischade produkter, i många fall närproducerade och ekologiska, har naturligen ett högre pris.
Det torde således inte utgöra något hinder för många gamla.
Det är en ”konventionell sanning”, som amerikanen säger, att maten inte gör nytta förrän den
är i magen. Hur väl avvägd kosten än är i dietistens näringsberäkning så måste maten och
drycken ner i magen innan den gör riktig nytta. Man kan tala om skillnaden mellan karta och
verklighet. Det finns en risk att gamlas näringsintag likställs med det som är noterat i
näringsberäkningen och kostregistreringen istället för det verkliga intaget. På liknande sätt
kan vi resonera när vi talar om dryckesinnovation.
En innovation är inte en innovation förrän den har fått fäste i människors medvetande och
dagliga liv så att de köper varan eller tjänsten i fråga. Fram till att så sker är det nya bara en
idé bland andra idéer (Edquist, 2002). En produkt går från idé till innovation när den står på
egna stadiga ekonomiska ben på en marknad där människor upplever en nytta av produkten
som överstiger det pris man betalar för densamma. Den innovativa produkten måste alltså
etableras på en marknad. En användbar definition av ”marknad” har presenterats av Moore
(1991), som menar att följande kriterier måste vara uppfyllda innan vi kan tala om en
marknad. En marknad utgörs av





en grupp människor som är potentiella eller faktiska köpare
av en given produkt,
som möter gruppens gemensamma behov, vilket
motiveras genom att gruppens medlemmar refererar till varandra inbördes då köp
övervägs.

Definitionen synliggör de utmaningar som vår näringsdryck möter.


Grupp människor. Det första kriteriet är till synes självskrivet, drycken riktar sig till
gamla människor. Redan här stöter vi emellertid på patrull. Vad som snart står klart
för producenter som siktar in sig på segmentet ”äldre” är att det inte är en homogen
grupp. Stora variationer i t ex hur man bor (hemma eller i särskilt boende), ens hälsa
(frisk eller sjuk, rörlig eller rörelsehindrad, dement eller ej), eller ekonomi (god eller
dålig) gör att det svårligen går att närma sig de äldre i en och samma rörelse. Här finns
alltså stora skillnader i behov, köpkraft och inflytande över köpbeslutet. Den mest
framträdande skillnaden för aktuellt projekt finns i frågan om vem som fattar beslut
om inköpet. Vem är vår kund?

 Given produkt. Det är dock inte bara kunden som gäckar oss. Det är inte helt

självskrivet vad det är för produkt vi erbjuder. Här finns en rad ställningstaganden att
överväga och en rad grynnor och skär att styra klart från. Eftersom vi har kategoriserat
Styrketåren som en näringsdryck ligger det nära till hands att göra hälsopåståenden om
produkten. Fällandet av hälsopåståenden är hårt reglerat av EFSA, den europeiska
livsmedelssäkerhetsmyndigheten. Om man saknar tid och kapital för att nischa sin
produkt ter sig den vägen svår och kostsam att gå. Vi har i projektet haft en tydlig
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utgångspunkt i närproducerade frukt och bär som huvudråvara i drycken. Det har
därför varit naturligt att lyfta fram produktens smak och näringsrika särart, men också
bärens och frukternas inneboende nostalgiska värden. Igenkännandet av färger och
smaker visade sig mycket riktigt också vara det som diskuterades vid
provsmakningarna. Vad som likväl är en kvarstående utmaning är hur dessa unika
produktegenskaper ska kunna kommuniceras på ett konsekvent och bärande vis.
I en rapport från Landbygdsnätverket presenteras olika insikter om vad som anses vara
kvalitet på livsmedel inom offentliga kök. Den kanske viktigaste insikten är just att
livsmedelskvalitet är ett mångfacetterat begrepp. Det finns ett otal olika aspekter som
kan läggas på ett livsmedels kvalitet, t ex var det kommer ifrån, hur det är tillagat, hur
djuret har haft det om det rör sig om kött, huruvida grödan är besprutad eller ej. Och så
vidare. För att komplicera det ytterligare så påverkar även måltidsupplevelsen i sig hur
själva maten uppfattas. Enligt en vedertagen modell över vad som definierar en måltid,
den så kallade FAMM-modellen (Five Aspect Meal Model), finns det möjligheter att
höja upplevelsen för matgästen genom i första hand rummet, mötet och maten, men
också via en medveten organisation förmå att skapa en angenäm atmosfär runt
måltidsstunden. Faktum kvarstår, Styrketåren behöver profileras och finna sin roll i ett
sammanhang.


Gemensamma behov. Om vi lyckas definiera målgruppen och profilera produkten,
vilka behov är det som då kan tillgodoses för dessa människor? Vid en fördjupad
analys står det klart att produkten kan definieras av de behov den tillgodoser, snarare
än vad som kan ses vid blotta anblicken av den. Styrketåren är mer än en frukt- och
bärdryck. Den är mer än en näringstät nyttig dryck. Den är inte bara en nostalgitripp
tillbaka till fälten och trädgårdarna från förr. Den är allt sammantaget. Inom vilken
kategori en sådan produkt faller inom har varit en av projektets återkommande frågor.
Vad är det egentligen vi vill erbjuda och vad ska de som regelbundet kommer i
kontakt med Styrketåren, vad ska de säga till andra som är nyfikna på produkten? Och
vem är det egentligen som pratar med varandra?



Köparna refererar till varandra som skäl till köp. Att som entreprenör etablera en ny
produkt på den offentliga marknaden är inte helt enkelt. Vem ska producenten vända
sig till för att sälja sin produkt, för att få berätta om den? Distributionen av livsmedelsprodukter sker vanligtvis via storköksgrossister, som köper in produkter från
producenter och sedan säljer dom vidare till restauranger och storkök. Genom att den
här strukturen finns är det också kantat med svårigheter för producenten att vända sig
direkt till den kommunala slutkunden eller konsumenten av produkten i fråga. Även
om kunden önskar köpa produkten måste det som regel göras via en offentlig
upphandling. Upphandlingslagstiftningen syftar till att strukturera inköpsarbetet i
offentlig förvaltning och på så vis få mesta möjliga värde för skattepengarna.
Samtidigt ökar lagstiftningen avståndet mellan producent och konsument. På vägen
mellan de tu finns nu inte bara en grossist och distributör utan även en kommunal
organisation i flera lager – till exempel politiker, upphandlare, kostchef,
verksamhetschef och olika medarbetare – där det i vart och ett av dessa lager fattas
beslut om vilka livsmedel som ska köpas in. Om nu marknaden definieras av en grupp
människor som berättar för varandra om brister och förtjänster med olika produkter, då
blir det med ens klart att marknaden inte nödvändigtvis utgörs av de som konsumerar
produkten.
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Ovanstående analys av Styrketårsdryckernas marknad är en förutsättning för att kunna ta
ställning till hur produkten ska kunna etableras i en kommunal verksamhet. En viktig
observation i analysen är att det finns flera grupper inom den kommunala sfären som kan
sägas utgöra ”marknaden” för Styrketårsdrycker. Av denna anledning har vi talat med tre
distinkta organisatoriska nivåer och roller i vår fallkommun, Kristianstad. Kristianstad
kommun ligger i nordöstra Skåne, på gränsen till Blekinge, och har ca 81 000 invånare. På
förekommen anledning kan noteras att kommunens äldreomsorgskostnader ligger nära
medianen för landet, räknat i kronor per invånare (www.kolada.se). Som framkommer nedan
har Kristianstad under en rad av år konsekvent profilerat sig som en mat- och måltidskommun
med stark livsmedelsprägel. Kommunen är med andra ord synnerligen väl lämpad att studera
när det kommer till möjligheterna att etablera nya livsmedelsprodukter på en kommunal
marknad.
Vi har talat med kommunstyrelsen ordförande (Pierre Månsson, Folkpartiet),
upphandlingschef Peter Lindgren, samt kostchef Lena Larsen. Alla tre kan på olika vis sägas
äga inflytande på frågan om vad som är dryckernas marknad.

Samtal med nyckelaktörer i Kristianstad kommun
Om Styrketårsdryckerna som färdig produkt ska kunna nå en större kommunal marknad finns
två tydliga utmaningar. För det första är det nödvändigt att organisera försäljning och
distribution av produkten. Det görs vanligtvis via grossist, men det är inte något lagstadgat
krav att göra så. Producenten kan självständigt sälja och leverera till kommunen. Kommunen
måste dock alltid handla upp varorna enligt de regler som återfinns i Lag om offentlig
upphandling (2007:1091), förkortad LOU. Lagen stipulerar hur en kommun måste gå tillväga
då den ska köpa varor och tjänster av externa aktörer: ett klart och tydligt formulerat
förfrågningsunderlag måste annonseras på sådant sätt att de leverantörer som kan komma
ifråga också ska ges tillfälle att lämna anbud. Syftet med lagen är att genom att utnyttja
befintlig konkurrens mellan leverantörer kunna ta tillvara offentliga medel på bästa sätt.
Ryggraden i lagstiftningen är LOU:s fem principer om
-

likabehandling (lika möjligheter att lämna anbud, objektiva bedömningskriterier)

-

icke-diskriminering (unika egenskaper, såsom nationalitet, får inte anges som krav på
leverantören),

-

transparens (kravspecifikationen ska vara tydlig och utvärderingen av olika anbud ska
vara tydlig och konsekvent med bedömningskriterierna),

-

proportionalitet (krav på anbudsgivarna ska vara rimliga och stå i proportion till värdet
av det som handlas upp),

-

ömsesidigt erkännande (de eventuella märknings- eller andra krav ska vara ömsesidigt
godkända av alla EU- och ESS-länder).

Det framgår av principerna att godtycklighet, subjektivitet och partiskhet ska undvikas. Det
som ska handlas upp måste vara klart och tydligt specificerat. För att underlätta kravställande
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och specificering av vilka livsmedel Kristianstad kommun ska köpa fattade kommunfullmäktige i Kristianstad 120911 beslut om kommunens livsmedelspolicy. I policyn anges den
övergripande målsättningen och syftet med policyn att

-

”Kristianstads kommunkoncern (nämnder och bolagsstyrelser) åtar sig att
Arbeta för kommunala måltider som ger lägre miljöpåverkan genom köp av ekologiska
livsmedel, ökad andelen grönt samt säsongsanpassade menyer.
Alla som hanterar mat inom Kristianstads kommuns verksamheter verkar för att
minska svinnet, dock utan att äventyra livsmedelssäkerheten. Det matavfall som ändå
genereras av Kristianstads kommuns verksamheter ska tas om hand som biogasråvara.
Köpa Fairtrade-märkta livsmedel i möjlig utsträckning som ett sätt att verka för
förbättrade arbetsvillkor etc.
All upphandling sker i enlighet med Kristianstads kommuns upphandlingspolicy med
riktlinjer.”

Beträffande ekologiska och närproducerade varor klargör policyn kommunens hållning så här:
”Andelen ekologiskt certifierade livsmedel i kommunen inköp av livsmedel ska
successivt öka. Senast under nästa avtalsperiod för kommunens livsmedelsupphandling
ska andelen uppgå till 40 procent. Vid upphandling av kaffe och te ska dock allt vara
etiskt och ekologiskt odlat, exempelvis rättvisemärkt. Ambitionen är att öka andelen
närproducerade livsmedel. Genom att dela upp livsmedelsupphandlingarna i mindre
varuområden eller geografiska områden kan mindre företag lättare klara av att lägga
konkurrenskraftiga anbud.”
Kommunen har med andra ord aktivt och tydligt tagit ställning i frågorna vad, hur och varför när
kommunen köper in livsmedel. Kravet på tydliga specifikationer genomsyrar LOU:s principer och
en livsmedelspolicy fungerar som ett gemensamt styrdokument för olika beslutsfattare i
kommunen. Specifikationerna kan sannolikt göras med större tydlighet och stringens än vad som
vore fallet utan policyn. Det ska dock nämnas att specifikationskravet inte bara är av godo. I
kravet ligger ett implicit hinder för okända och innovativa produkter att komma ifråga. Om inte
upphandlande part känner till produkten och dess säregenskaper kan inte heller dessa komma till
uttryck i ett förfrågningsunderlags kravspecifikation.

Samtal med politikern
Kristianstads livsmedelspolicy är politiskt beslutad. Vad säger då den högste politikern i
kommunen, kommunstyrelsens ordförande Pierre Månsson, när det kommer till kommunens
vilja och förmåga att stimulera livsmedelsnäringens lokala aktörer?
Ja, allra först konstaterar han det självklara: i Kristianstad månar man om näringslivet och
livsmedelsnäringen. Kommunen har länge varit hemvist för stora fabriker, t ex för kyckling,
griskött, soppor och kryddor, men även ett landskap färgat av odlare och uppfödare. År 2003
beslutade en enhällig politisk församling att ett slags varumärke skulle etableras för denna
profil. Spirit of Food myntades och ambitionen var att stimulera tillväxt i kommunen genom
en tydlig mat- och måltidsprofil. Månsson berättar att det har fungerat och att varumärket
lever, men har kommit att användas alltmer i relation till besöksnäringen och då i synnerhet
med inriktning mot måltids- och restaurangutbudet.
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När det kommer till kommunens konkreta möjligheter att hjälpa entreprenörer och nya
produkt- eller tjänsteidéer så hänvisar Månsson till ”befintliga strukturer”. Strukturen för
näringslivsutveckling kan sägas ha tre noder: kommunen, högskolan och Krinova.
Gastronomiprogrammet vid Högskolan Kristianstad är en satsning i linje med samma
profileringsambition som Spirit of Food. I en treårig högskoleutbildning erbjuds studenter
utbildning i mat- och måltidskunskap med inriktningar mot nutrition och hälsa, livsmedel,
matkultur och kommunikation. Även produkt- och konceptutveckling ingår i utbildningen.
För att omsätta idéer till arbetstillfällen har kommunen och högskolan tillsammans bildat en
inkubator, Krinova Incubator & Science Park. Omkring 90 företag är kopplade till Krinova
och det är talande att det senaste företagstillskottet till Krinova är ett måltidsföretag med en av
ägarna med kopplingar direkt till Gastronomiprogrammet.
”Mat och livsmedel har en outnyttjad potential”, konstaterar Månsson avslutningsvis, och
under intervjun har det stått klart att Kristianstad kommun värnar om och utvecklar sin
livsmedelsprofil och att det sker under ordnade former. Marknaden skapas inte primärt av
politiska beslut, men politikerna har skapat förutsättningar för att andra att göra det. Men kan
egentligen kommunala aktörer påverka skapandet av nya marknader inom ramen för lagar och
regler?
Den så kallade kommunala kompetensen, kommunernas uppdrag och befogenheter, regleras i
Kommunallagen (1991:900). Där framgår bland annat att ”kommuner och landsting skall
behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.” (§2) samt att
”kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i
kommunen eller landstinget. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas
bara om det finns synnerliga skäl för det.” (§8). Här stängs dörren för den politiker som vill
rikta särskilda stödåtgärder för en enskild entreprenör och paragraferna sprider även ljus över
Kristianstads strukturella hållning.
Samtal med upphandlaren
LOU förklarar varför Peter Lindgren bär titeln ”upphandlingschef”. I privata företag lyder
titeln ofta ”inköpschef” om den nu händelsevis skulle vara formulerad på svenska. Lindgren
är en erfaren kommunal tjänsteman och har LOU som ett av sina viktigare rättesnören i
arbetet. Han är ansvarig för årliga inköp till ett värde av ca 1,1 miljard. I princip varenda
förbrukningsartikel, bil, byggnad eller dator ska ha passerat en offentlig upphandlingsprocedur. Lindgren menar, måhända krasst, att livsmedelsupphandlingen är en upphandling
bland många. Det har inte hindrat kommunen från att arbeta proaktivt med livsmedelsupphandling, inte minst från politiskt håll. Livsmedelspolicyn är ett tecken på det,
upphandling av tredjepartslogistik i så kallad ”samordnad varudistribution” ett annat.
Samordnad varudistribution innebär att produktleverantörer har en gemensam leveranspunkt
för sina egna transporter. Vid denna punkt, ett lager, lastas produkterna om enligt de
beställningar respektive kök i kommunen har gjort och körs ut i mindre lastbilar drivna av
biogas. Denna lösning representerar en möjlighet för mindre aktörer att leverera utan dryga
transportkostnader som antingen minskar vinstmarginal eller försäljning, beroende på vem
som får betala för transporterna. Baksidan av denna inbjudan till mindre och lokala aktörer är
att kommunen kräver att produkten är märkt med streckkod (EAN) och att leverantören har
digital prislista för att produkten ska kunna beställas genom kommunens datoriserade
beställningssystem. Om detta formella krav möts kvarstår utmaningen att kunna erbjuda den
bästa produkten i sin kategori avseende både pris och kvalitet.
Lindgren berättar generöst om hur kommunen kan styra sin upphandling genom geografiska
avgränsningar och snäva varugruppsdefinitioner i sitt förfrågningsunderlag. Konsekvensen
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blir dock ett större antal upphandlingar och anbud att arbeta med. Om kommunen delas in i
fyra geografiska områden med vardera tolv varugrupper har man helt sonika 48 olika
förfrågningsunderlag att ta hänsyn till. Inte nog med att upphandlingsarbetet kräver resurser i
den kommunala organisationen, det krävs också väsentliga ansträngningar från varje
leverantör att lämna ett anbud.
Slutsatsen efter att ha talat med upphandlingschefen är att Styrketårsdrycken först och främst
måste vara en flygfärdig produkt innan den kan komma ifråga för kommunala inköp. Den
måste dessutom efterfrågas, med andra ord vara känd och omtyckt av många. Om produkten
väl köps in förväntar sig också kommunen en kontinuitet och säkerhet i leveranserna, vilket
kan vara en utmaning för nya växande företag. Det finns således inga självklara gräddfiler för
närproducerade livsmedel in i kommunens inköpslistor och det är definitivt inte
upphandlingsorganisationen som kommer att driva marknadsetableringen för den lokala
entreprenören. I bästa fall kan en lyckad upphandling ge en extra skjuts åt en ny produkt. För
att komma dit måste någon annan först efterfråga produkten.
Samtal med kostchefen
Av de vi intervjuat i projektets upphandlingsdel är det kostchefen som står närmast den som
faktiskt ska äta och dricka det som köps in via upphandlingsenheten och i stor utsträckning
styrd av den politiskt beslutade livsmedelspolicyn.
Kostchefen Lena Larsen konstaterar att ”vi lägger mer tid på mat och måltid än tidigare” och
ger exempel på hur alltifrån vägning av de gamla till dukning och måltidsmiljö är viktiga
delar i personalens arbete för de gamlas trivsel och välmående. Som en del i denna ambition
är det enligt Larsen viktigt att den gamle har variation i sin matsedel. Ambitionen är
förståelig: den gamle är inte på besök på äldreboendet, det är den gamles hem. Hur variationskravet uppfylls beror på personalen och av vilka produkter som finns i gällande livsmedelsavtal. Det är således genom boendets personal de gamla kan framföra sin önskan om vad som
ska stå på matbordet och att så är fallet talar Larsens berättelse om hur de gamla fick färska
jordgubbar till midsommarafton, trots att det inte gick att beställa dessa utan att det skulle
vara gamla jordgubbar som ställdes på bordet. Det finns alltså ett visst handlingsutrymme, om
det bara finns behov och vilja bland personalen.
Men kostchefens upphandlingsmynt har en baksida: en viktig del av det beslutsunderlag
kommunen använder för att upprätta sitt förfrågningsunderlag utgörs av leverantörernas egen
statistik över kommunens inköp. Även om inte leverantörerna lär förvanska statistiken så
innebär det likväl en risk att det går slentrian i produktvalen och att inköpslistan huggs i sten.
Den rådande ordningen för kommunens upphandlingsprocess ter sig vid en titt utifrån inte
vara lika orienterad mot innovation och utveckling som den struktur kommunstyrelsens
ordförande arbetar med i form av Krinova och Gastronomiprogrammet. Det förefaller inte
heller finnas några länkar som fogar samman dessa två strukturer.
Slutsats
Efter ovanstående genomgång av vilka utmaningar en innovativ produkt som Styrketåren står
inför när den ska etableras på en marknad kan följande slutsatser dras.
Styrketåren kan i rådande branschstruktur sägas ha två principiellt olika etableringsvägar att
välja mellan:
1) utveckla produkten och varumärket självständigt och sälj in den till kund med hjälp av
en grossist. Det här kan ses som en push-strategi där grossisten är den som ska
övertygas för att sedan sörja för marknadsetableringen. Tillvägagångssättet är
osannolikt och i bästa fall en hypotetisk väg framåt.
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2) utveckla produkten och varumärket tillsammans med potentiella kunder. Alternativet
är en pull-strategi. När väl en begynnande marknad börjar skönjas är sannolikheten
väsentligt större att kunna nå en än större marknad genom en grossists försorg.
När det gäller Kristianstad kommun specifikt torde Styrketåren kunna fungera som en
banbrytare genom att knyta samman kommunens två olika livsmedelsstrukturer som idag inte
hänger samman. Om Krinova och Gastronomiprogrammet kunde fås att samverka kring att
aktivt skapa en marknad för nya produkter och inte stanna vid nya idéer skulle Kristianstad
kommun kunna skapa ett mer omfattande och logiskt innovationssystem för att konkret nischa
kommunen som en föregångare i såväl näringslivs- som livsmedelsutveckling. Det är inte
många andra kommuner som har Kristianstads förutsättningar, men bakomliggande
mekanismer om och behovet av marknadsetablering torde sannolikt gälla i alla svenska
kommuner.
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