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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Ett intresse för identifiering av äldre vetesorter med större hälsopotential och 
näringsmässiga fördelar har under senare år ökat hos bönder, hantverksbagerier och 
konsumenter. Även ekologiskt odlade, lokalt producerade och nya typer av 
livsmedelsprodukter efterfrågas. 

Syfte: Studiens syfte är att via en litteraturgenomgång undersöka näringsinnehåll och 
hälsoeffekter hos äldre vetesorter och jämföra med moderna vetesorter. 

Metod: För att besvara aktuellt syfte valdes scoping review som metod för en mindre 
omfattande litteraturgranskning, där resultaten från respektive studie sammanställdes och 
presenterades. 

Resultat: Äldre vetesorter har generellt ett högre innehåll av proteiner, mineraler samt en 
bättre antioxidativ- och antiinflammatorisk kapacitet. 

Slutsats: Denna scoping review visade att äldre vetesorter hade generellt högre värden av 
protein, mineraler och ett högt innehåll av biooaktiva komponenter med antioxidativa och 
antiinflammatoriska egenskaper. Detta resultat visar på att en kost av äldre vetesorter skulle 
kunna förebygga metabola riskfaktorer och diabetes typ-2. 
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ABSTRACT 

Background: In recent years, interest in identifying older wheat varieties with greater health 
potential and nutritional benefits has increased among farmers, craft bakeries and consumers. 
Organically grown, locally produced and new types of food products are also in demand. 

Purpose: The purpose of the study is to examine the nutritional content and health effects of 
older wheat varieties via a literature review and compare with modern wheat varieties. 

Method: To answer the current purpose, scoping review was chosen as the method for a less 
comprehensive literature review, where the results from each study were compiled and 
presented. 

Results: Older wheat varieties generally have a higher content of proteins, minerals and a 
better antioxidant and anti-inflammatory capacity. 

Conclusion: This scoping review showed that older wheat varieties generally had higher 
values of protein, minerals and a high content of bioactive components with antioxidant and 
anti-inflammatory properties. This result shows that a diet of older wheat varieties could 
prevent metabolic risk factors and type 2 diabetes. 
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1. Introduktion 

Spannmål står för cirka 50 procent av den huvudsakliga kostens energi i världen för 
människor och bidraget är högre i utvecklingsländer (Poutanen m.fl., 2021; Sofi m.fl., 2018). 
I begreppet spannmål ingår vete, spelt, råg, havre, korn, majs, ris, hirs och durra och andra 
Sorghumarter (LIVSFS 2015:1). Den globala konsumtionen är 176 kg per capita och år där 
den största källan är ris med efterföljande vete och majs (Poutanen m.fl., 2021). Idag används 
endast 41 procent av spannmålen för mänsklig konsumtion medan 35 procent används som 
foder till djur, enligt Poutanen m.fl. (2020). I jämförelse med produktionssystemen för 
animaliska råvaror har spannmålsystemen en lägre miljöpåverkan och resultatet är prisvärda 
livsmedel som kan anpassas lokalt för många människor. Koldioxidavtrycket för 100 gram 
spannmålsprotein är endast 2,7 kg CO2 jämfört med nötköttsprotein med 49,9 kg CO2 
(Poutanen m.fl., 2021). 

Spannmål består av flera näringsämnen, bland annat proteiner, mineraler och bioaktiva 
komponenter vilka fungerar som antioxidanter (Zamaratskaia m.fl., 2021). Med anledning av 
dess kemiska egenskaper och näringsvärde används spannmål inom olika områden i 
livsmedelsindustrin (Zamaratskaia m.fl., 2021). I sin ursprungliga form är spannmål ett 
fullkorn där kornet enligt Livsmedelsverket (LIVSFS 2015:1) består av de tre komponenterna 
frövita, grodd och kli. Vid användning av spannmål för livsmedelsprodukter separeras ofta de 
tre yttre komponenterna från kornet vilka istället används till foder eller annat (Poutanen 
m.fl., 2021). Det som återstår för mänsklig konsumtion förlorar därmed kostfiber, mineraler 
och fytokemikalier vilket gör dem mindre hållbara och näringsrika. Den stärkelserika 
endospermen som blir kvar i produkten bidrar således främst med energi (Poutanen m.fl., 
2021). Fullkornsprodukter är rika på kostfiber och antioxidanter och är därför bra ur 
hälsosynpunkt. Att använda en större del spannmål i sin ursprungliga form till mänsklig 
konsumtion som producerats i ett mer hållbart och motståndskraftigt livsmedelssystem, har 
större potential att bidra till en hälsosam kost och människors mer positiva påverkan på 
ekosystemet (Poutanen m.fl., 2021). 

Enligt Sofi m.fl. (2018) har intresset ökat för identifiering av spannmål med större 
hälsopotential och näringsmässiga fördelar de senaste åren. Detta intresse har påverkats av 
den globalt ökade dödligheten av kostrelaterade kroniska sjukdomar och har lett till ökad 
forskning om äldre spannmål. Äldre spannmålskorn har under de senaste hundra åren 
förblivit oförändrade och anses ha högt innehåll av vissa komponenter som mineraler och 
polyfenoler (Sofi m.fl., 2018). Vidare definieras äldre spannmålsgrödor, lantsorter och sorter 
vilka tagits fram före 1960-talet som kulturspannmål av Sveriges lantbruksuniversitet (2022). 
Dessa har inte genomgått formell förädling utan i stället anpassat sig genetiskt till den lokala 
miljö där den odlas. Ett ökat intresse för äldre spannmålssorter har enligt Wendin m.fl. (2020) 
även setts hos hantverksbagerier och konsumenter samt hos bönder och jordbrukare på grund 
av de agronomiska egenskaperna för ekologisk odling. Dessutom ökar även efterfrågan av 
lokalt producerade livsmedel, nya typer av livsmedelsprodukter och alternativa distribution- 
och försäljningssystem där äldre spannmål passar bra (Wendin m.fl., 2020).  
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1.1 Vete 

Av spannmål är de största källorna till världens mat ris, vete och majs (Poutanen m.fl., 2021). 
Enligt Van Boxstael m.fl. (2020) består den globala spannmålsskörden till 95 procent av 
modernt vanligt vete (Triticum aestivum L), även kallat brödvete. De moderna vetesorterna 
har oftast bedömts utifrån deras tekniska funktionalitet gällande efterfrågan och avkastning i 
stället för innehåll av näringsvärde (Valli m.fl., 2018). Caroccio m.fl. (2021) menar att det 
moderna jordbruket har korsat olika vete- och gräsarter för att skapa nya stammar för ett vete 
anpassat till den industriella malningstekniken och den högre intensiteten i knådningen vid 
bakning av bröd. 

Äldre vetesorter har på senare tid uppmärksammats för dess näringsmässiga fördelar och 
intresset ökar (Zamaratskaia m.fl., 2021). De vanligaste äldre vetesorterna inkluderar emmer 
(Triticum dicoccum), enkorn (Triticum monococcum), khorasan (Triticum turgidum ssp. tur 
anicum) och dinkel (Triticum spelta). Enligt Zamaratskaia m.fl. (2021) har inte odling av 
äldre vetesorter samma krav på intensiv användning av mineralgödsel och är därför mer 
lämpade för ekologisk odling där naturgödsel kan användas. Att äldre vetesorter även är mer 
motståndskraftiga mot torka eller andra extrema väderförhållanden än moderna sorter har 
förnyat intresset för dem (Wendin m.fl., 2020). Detta med anledning av en ökad medvetenhet 
om klimatförändringar vilket har stor betydelse för produktion av mat i framtiden. En annan 
viktig aspekt enligt Zamaratskaia m.fl. (2021) är att ta till vara på de olika vetegenotyper och 
varierade vetesorter som kan odlas under olika miljöförhållanden för ytterligare förbättringar. 
Nyligen har intresset för brödbakning med dessa vetesorter ökat samt att mjöl av enkorn kan 
användas till nytillverkning av till exempel kex och snacks med hög näringskvalitet. 
Zamaratskaia m.fl. (2021) menar därmed att det finns en ökad efterfrågan på 
livsmedelsprodukter som är näringsrika och hållbara vilka kan förebygga livsstilsrelaterade 
icke-smittsamma sjukdomar. 

1.2 Spannmålets näringsinnehåll 

I växtriket är spannmål och baljväxter viktiga proteinkällor som i kombination kan bidra till 
ett tillräckligt intag av essentiella aminosyror (Livsmedelsverket, 2022a). Trots ett betydande 
proteininnehåll i spannmål, avslöjade en färsk granskning av livsmedelsbaserade kostråd från 
90 länder att ingen av dessa nämner spannmål som proteinkälla (Poutanen m.fl., 2021). 
Istället nämns bland annat kött, fågel, fisk, ägg och baljväxter. Proteiner i spannmål anses ha 
sämre kvalitet än i animaliska produkter med anledning av en lägre proteinomsättning och 
deras suboptimala aminosyraprofil, men de bör ändå vara en del av en hälsosam och 
balanserad kost (Zamaratskaia m.fl., 2021). Vidare bestäms proteinhalten i spannmål främst 
av genetiska och miljömässiga faktorer. Genetiska skillnader i näringssammansättningen har 
påvisats mellan moderna- och äldre vetesorter där modernt vete har lägre proteinhalt i 
jämförelse med äldre sorter (Zamaratskaia m.fl., 2021). 

Det mikronäringsämne som det globalt sett är störst brist på är järn vars funktion är att 
transportera syre i blodet och muskler (Livsmedelsverket, 2022b). Järn är indelat i två typer, 
hemjärn och icke-hemjärn. I animaliska livsmedel som kött, ägg och skaldjur finns båda typer 
av järn när det i vegetabiliska livsmedel som fullkornsprodukter, nötter, frön och baljväxter 
endast finns icke-hemjärn. Kroppen har lättare att tillgodogöra sig hemjärn framför icke-
hemjärn och generellt sett är kroppens upptag av järn lågt (Livsmedelsverket, 2022b). 
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Mikronäringsämnet zink som är viktig för immunsystemet och metabolismen finns i kött, 
mejeriprodukter och fullkornsprodukter. Det är de animaliska proteinerna som underlättar 
upptaget av zink i kroppen. Zamaratskaia m.fl. (2021) menar att mineralinnehållet i spannmål 
varierar stort där det moderna vetet har lägre halt av zink och järn jämfört med de äldre 
vetesorterna som även har en högre andel andra mineraler. I kombination med andra 
växtbaserade livsmedel kan äldre vetesorter ge ett betydande bidrag till mineralintaget. 
Zamaratskaia m.fl. (2021) menar även att de äldre spannmålssorterna enkorn, emmer, spelt 
och khorosanvete har ett högt innehåll av livsnödvändiga vitaminer och mineraler som järn 
och zink. 

1.3 Spannmål och hälsa 

Enligt International food policy research institute (2014) lider omkring två miljarder 
människor runt om i världen av ”hidden hunger”, som definieras som en kronisk brist på 
mikronäringsämnen; vitaminer och mineraler. Det är en svält som inte syns, men som har 
mycket stor påverkan på människors hälsa, samhälle och ekonomi. I Afrika har mer än 40 
procent av befolkningen brist på mikronäringsämnen som järn, zink, vitamin A, folsyra och 
jod. Även i västvärlden i särskilt sårbara grupper som barn, kvinnor, äldre och sjuka är detta 
ett problem. Av kvinnor i fertil ålder i västvärlden har 10–30 procent uttömda järnförråd, men 
hos unga flickor kan upp till 40 procent lida av järnbrist (International food policy research 
institute, 2014). 

Den oxidativa stressen bidrar till utvecklingen av bland annat hjärt-kärlsjukdom, cancer och 
inflammatoriska sjukdomar (Livsmedelsverket, 2022c). Kostfiber och fullkorn är två av 
komponenterna i spannmål som vid intag ger stora hälsofördelar vilket är väl känt enligt 
Zamaratskaia m.fl. (2021). Äldre spannmål i livsmedelsprodukter har potential att 
introduceras till konsumenter som önskar en hälsosam kost på grund av deras unika 
näringsvärde, fytokemiska profil och sensoriska egenskaper. Enligt Poutanen m.fl. (2021) kan 
fytokemikalier beskrivas som ett icke-näringsämne eller ett bioaktivt ämne med viktiga 
egenskaper för både metabolismen och hälsan. Mängd och kvalitet av fytokemikalier varierar 
mellan olika spannmål men är generellt rika på dessa ämnen. Fullkorn har starka 
antioxidantegenskaper som skyddar mot degenerativa sjukdomar och den oxidativa 
stressreaktionen (Leoncini m.fl., 2012). Sofi m.fl. (2018) menar att den äldre vetesorten 
khorosan skulle kunna förbättra den oxidativa statusen och immunförsvarets funktion.  

Poutanen m.fl. (2021) lyfter att ett högt intag av fullkorn kan minska risken att utveckla icke-
smittsamma sjukdomar som bland annat typ 2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Att 
välja spannmål i sin ursprungliga form kan bidra till förbättrat totalt kolesterol, systoliskt 
blodtryck, blodsockerbalans, minskade inflammation och sänkt 
lågdensitetslipoproteinkolesterol (LDL). Enligt Sofi m.fl. (2018) skulle även en kost på 
produkter av det äldre khorosanvetet kunna minska glukos- och insulinnivåer samt kolesterol 
och triglycerider.  

Sammanfattningsvis är vete en stor del av människans kost och det ökade intresset för mer 
näringsrika vetesorter visar på att det skulle kunna finnas ett behov av att sammanställa den 
forskning som finns gällande äldre vetesorter. Vete i sin ursprungliga form har visat sig bidra 
till ett högre intag av fullkorn som skulle kunna minska risken för kostrelaterade sjukdomar. 
Aktuell undersökning kommer främst utgå från de äldre vetesorterna emmer, enkorn, dinkel 
och khorosanvete. Med anledning av den begränsade tidsramen för arbetet ligger fokus på de 
nutritionella aspekterna proteininnehåll, innehåll av järn och zink samt bioaktiva 
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komponenter. De moderna vetesorterna kommer inte specificeras, men definieras av att de är 
anpassade till den teknik som idag används för malning och bearbetning samt möter 
efterfrågan och avkastning i jämförelse med de äldre vetesorterna. De odlingstekniker som 
används skiljer sig åt mellan äldre och moderna vetesorter, men det kommer inte att 
behandlas närmare i denna undersökning.  

 2. Syfte 

Att via en litteraturgenomgång undersöka om äldre och moderna vetesorter skiljer sig 
gällande näringsinnehåll och hälsoeffekter.  

3. Metod 

Inspiration till aktuell uppsats inhämtades utifrån efterfrågan inom offentlig måltidsservice 
där en av författarna under hösten 2021 genomförde sin verksamhetsförlagda utbildning. Den 
kommunala verksamheten var inte delaktiga under arbetsprocessen. Vidare utgick 
författarnas syfte från observation av ett ökat intresse för äldre vetesorter hos bönder, 
livsmedelsproducenter och konsumenter. Mot denna bakgrund ansåg författarna att en 
scoping review kunde vara lämplig som metod för genomförande av undersökningen. 

3.1 Scoping review 

Av olika metoder som finns för att kunna besvara aktuellt syfte valdes en scoping review, 
som enligt Arksey och O´Malley (2005) är en mindre omfattande litteraturgranskning i 
jämförelse med fullständiga systematiska litteraturgranskningar. Tillvägagångssättet är en 
kartläggning av relevant litteratur för intresseområdet och beskrivs på liknande sätt som för 
systematiska litteraturgenomgångar med att forskningsbevis samlas in och utvärderas för att 
sedan presenteras (Arksey & O´Malley, 2005). De vanligaste orsakerna till när en 
litteraturgranskning som scoping review kan vara lämplig är; snabb granskning av en stor 
mängd tillgängligt material, preliminär kartläggning av relevant litteratur inför fullständigt 
systematiska litteraturöversikter, identifiering av forskningsluckor i befintlig litteratur samt 
sammanfattning för spridning av forskningsresultat till intressenter (Arksey & O´Malley, 
2005). Mot denna bakgrund har författarna av aktuell uppsats utgått från den sistnämnda med 
hänvisning till observerad efterfrågan. Hur en scoping review kan utföras har av Arksey och 
O´Malley (2005) sammanställts i ett metodologiskt ramverk med riktlinjer som underlättar 
genomförandet av en transparent forskningsprocess, vilket senare utvecklats av Levac m.fl. 
(2010). Författarna valde att följa det metodologiska ramverket i sex steg upprättat av Levac 
m.fl. (2010) då de i jämförelse med Arksey och O’Malley (2005) utvecklat ramverket 
ytterligare samt minskat antalet steg. Enligt Levac m.fl. (2010) genomförs metoden enligt 
följande ordning: 1) identifiera forskningsfrågan, 2) identifiera relevanta studier, 3) val av 
studier, 4) kartläggning av data, 5) sammanställa, sammanfatta och rapportera resultaten, 6) 
konsultation. I aktuell uppsats sammanfogas steg fyra och fem i syfte att underlätta 
rapporteringsflödet. Steg sex kommer att exkluderas då detta är valfritt (Arksey & O´Malley, 
2005; Levac m.fl., 2010) och ansågs av författarna vara svårt att uppnå på grund av 
begränsade kontakter med intressenter inom området. 
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3.2 Identifiera forskningsfrågan 

För att kunna identifiera forskningsfrågan valde författarna att utgå från det observerade 
ökade intresset för äldre vetesorter med fokus på nutrition. Vidare följde författarna 
riktlinjerna av Arksey och O´Malley (2005) och Levac m.fl. (2010) som menar att 
forskningsfrågan ska vara ska vara bred till sin natur, men tydligt definierad för att ge 
omfattande täckning av aktuellt område. Denna styr sedan undersökningens inriktning genom 
att lägga en grund för sökstrategin. Forskningsfrågan tillika syftet i aktuell undersökning är 
att med fokus på äldre vetesorters näringsinnehåll och hälsoeffekter jämföra dessa med 
moderna vetesorter. 

3.3 Identifiera relevanta studier 

Litteratursökningen genomfördes i den medicinska databasen PubMed och den 
tvärvetenskapliga databasen Web of Science för en bred sökning från olika vetenskapliga 
discipliner och olika studiedesigner. Valet av endast två databaser grundar sig på Bryman 
(2018) som menar att det kan vara lämpligt när tidsramen är begränsad vid genomförandet av 
en mindre omfattande studie. Vidare erbjöd institutionen att ta hjälp av en bibliotekarie inför 
litteratursökningen men författarna valde att utföra sökningen själva med stöd av Uppsala 
universitetsbiblioteks hemsida.  

Identifikationen av relevanta studier inleddes med en pilotsökning som utfördes med ett fåtal 
sökord via sökmotorn google, i databasen svensk mesh och i för författarna tidigare kända 
vetenskapliga artiklar, med avsikt att hitta relevanta sökord och termer för undersökningens 
syfte. Fem övergripande nyckelord identifierades och valdes ut: “ancient grains”, “heritage 
grains”, “heritage cereals”, “ancient wheat” och “heritage wheat”. Därefter identifierades 
på samma sätt de nutritionella sökorden: “whole grain”, “nutritive value”, “proteins”, 
“antioxidant properties” och “dietary fiber”.  

De inklusionskriterier som sattes och lades som filter var att artiklarna skulle innehålla ämnen 
relevanta för syftet och endast vara publicerade på engelska de senaste tio åren. En första 
sökning på de fem övergripande nyckelorden resulterade i totalt 200 vetenskapliga artiklar i 
PubMed och 3446 i Web of science. Det sammanlagda antalet träffar blev väldigt stort varför 
en ny sökning gjordes. Denna sökning genomfördes i respektive databas med övergripande 
nyckelord i kombination med respektive nutritionellt sökord, se bilaga 1. Djurstudier 
exkluderades genom att filtret humans lades till i PubMed. Detta filter kunde inte väljas i 
Web of Science, däremot valdes filtret nutrition dietetics. Antal artiklar minskade då till 57 i 
PubMed och 77 i Web of science. Vid sökningarna innehöll databaserna identiska artiklar 
varför 77 dubbletter exkluderades. Slutligen sammanställdes 57 artiklar i ett gemensamt 
referensdokument skapat i Google docs. Efter genomgång av artiklarnas referenslistor valdes 
tio artiklar som lades till i referensdokumentet.  

3.4 Val av studier 

Inledningsvis delades urvalet av 67 artiklar upp på hälften mellan författarna varav titel och 
sammanfattning lästes. Ett visst antal artiklar krävde översiktsläsning av resultat och slutsats 
då det inte tydligt framgick i titel och sammanfattning om artikeln uppfyllde syftet. 44 
artiklar exkluderades på grund av studier utförda på djur, samt studier med större fokus på 
jordbruk och odling. Dessutom exkluderades reviewartiklar för att motverka att samma 
studier återkom i resultatet. Totalt reducerades antalet till 23 studier som lästes i sin helhet av 
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båda författarna samt granskades via databasen Ulrichs web för att se om de var peer 
reviewed. Slutligen reducerades antalet till elva vetenskapliga studier med exkluderingar som 
framgår i flödesschemat, se figur 1.   

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema litteratursökning med inspiration från Björnwall m.fl. (2021). 
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3.5 Kartläggning av data samt resultatsammanställning  

I syfte att få en överskådlig bild av resultaten extraherades insamlad data i ett 
kartläggningsdokument som skapades i Google docs och sammanställdes i tabell 1. Detta 
utfördes genom att författarna inspirerades av hur Braun och Clarke (2006) beskriver en 
tematisk analysmetod. Författarna utgick därför från ett flexibelt tillvägagångssätt där de 
identifierade och analyserade nutritionella teman som inledningsvis var breda men 
begränsades för att slutligen kategoriseras i: proteiner, mineraler och bioaktiva komponenter. 
Vidare granskades, diskuterades och analyserades datamaterialet fortlöpande av båda 
författarna för att vara relevant mot syftet. Avslutningsvis identifierades huvudfynd med 
relevans för syftet som lades in i tabellen samt låg till grund för uppsatsens resultatdel.   

3.6 Etiska överväganden 

Författarna av aktuell undersökning har enligt god forskningssed varit transparenta och öppna 
i samband med hantering och bearbetning av insamlad data (Vetenskapsrådet, 2017). De har 
även studerat den etiska prövningen i uppsatsens valda studier genomförda på människor, då 
forskning inte får skada eller kränka deltagaren. Dessutom har författarna genom diskussioner 
varit objektiva i sin tolkning för att inte lägga några värderingar av resultatet som framgår i 
de inkluderade studierna (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

4. Resultat 

Resultatet är en kartläggning av elva vetenskapliga studier publicerade under de senaste tio 
åren av forskare från sju olika länder. Studierna behandlar de äldre vetesorterna enkorn, 
emmer, khorosan och dinkel i relation som jämförs med moderna vetesorter med fokus på 
nutrition. En sammanställning av de inkluderade studierna presenteras i tabell 1 och därefter 
presenteras resultaten i löpande text. 

 

Tabell 1. Sammanfattning av inkluderade artiklar. 

NR Artikel Land Syfte Studiedesign Resultat Huvudfynd 

1 Valli m.fl. 
(2018) 

Italien Att jämföra bröd 
tillverkat av modernt och 
äldre vete för utvärdering 
av spannmålens 
skyddande effekt mot 
inflammation och 
oxidativ stress efter 
digestion.  

Tvärsnittstudie
/laboratorium 

Mellan bröden upptäcktes ingen 
signifikant skillnad i 
antioxidantkapacitet, 
karotenoidinnehåll och fenolhalt. 
Cellviabiliteten i basalt tillstånd 
ökade för äldre vete och utsöndring 
av interleukin IL-8 var signifikant 
lägre i khorosanvetet än det moderna 
vetet. Celler i inflammerat tillstånd 
påverkades inte av det äldre vetet, 
däremot ökade produktion av IL-8 av 
tre av de fyra moderna sorterna. 
ROS-koncentrationen minskade i tre 
av fyra äldre vetesorter i basalt 
tillstånd och ökade i inflammerat 
tillstånd för tre av fyra moderna 
vetesorter. 
 
 

I jämförelse med det 
moderna vetet har äldre 
vetesorter i basalt 
tillstånd ett ökat skydd 
mot inflammation och 
oxidativ stress. I 
inflammerat tillstånd 
sågs ingen förändring 
från det basala.  
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NR Artikel Land Syfte Studiedesign Resultat Huvudfynd 

2 Antognoni 
m.fl. (2017) 

Italien Att analysera innehållet 
av karotenoider och 
fenolsyror i modernt vete 
och enkornsvete samt 
undersöka hur 
jäsningsmetoden utöver 
vetesorten påverkar 
brödets 
näringsegenskaper, 
biotillgänglighet och 
antiinflammatoriska 
effekter. 
 
 
 
 

Tvärsnittstudie
/ laboratorium 

De äldre spannmålen hade sju gånger 
högre karotenoidmängd vilket efter 
bakning bibehölls bättre jämfört med 
det moderna vetet. 
 
Den vanligaste fenolen ferulinsyra, 
som fanns i alla vetesorter, hade fyra 
gånger högre mängd i det äldre 
vetemjölet. Även i färdigt bröd var 
den vanligast. 

Enkorn har påvisat ett 
positivt skydd mot 
oxidativ stress och 
inflammation genom en 
högre andel 
karotenoider och fyra 
gånger så hög mängd 
ferulinsyra jämfört med 
modernt vete. 

3 Suchowilska 
m.fl. (2012) 
 

Polen Att jämföra 
koncentrationen av fem 
makro- och 
mikroelement i hela korn 
av emmer, enkorn, dinkel 
samt två moderna 
vetesorter. Alla 
vetesorter var odlade 
under identiska 
miljöförhållanden. 
 

Tvärsnittstudie
/ laboratorium 

Alla vetesorter skiljde sig signifikant 
gällande koncentrationen av 
fosfor, magnesium, zink, järn, 
mangan, natrium, koppar, strontium, 
rubidium och molybden i deras korn 
Det äldre vetet innehöll mellan 12-24 
% fosfor vilket var betydligt mer 
jämfört med det moderna. Av 
magnesium var resultaten liknande 
men med en andel på 4-16 %.  
Koncentrationen av zink och järn var 
högre i alla äldre vetesorter i 
jämförelse med modernt vete.  
 
 
 
 

Emmer, enkorn och 
dinkel har generellt en 
högre andel av bland 
annat zink och järn i 
jämförelse med 
modernt vete.  
 
Signifikanta positiva 
korrelationer fanns 
mellan järn och zink i 
alla äldre vetesorter och 
framförallt i enkorn. 
 

4 Carroccio 
m.fl. (2021) 

Italien Att observera och 
utvärdera eventuella 
hematokemiska 
förändringar och 
förändringar i 
mikrobiotan, innan och 
efter en normal diet med 
innehåll av en fullkorns- 
veteblandning av antikt 
och äldre vete hos friska 
kvinnor. 

Kontrollerad 
interventions- 
studie / (n=29) 

Inga skillnader påvisades bland de 
hematokemiska värdena efter 
perioden med modernt vete. Däremot 
en signifikant minskning av 
serumjärn, ferritin, keratin, natrium, 
kalium, magnesium, totalt kolesterol, 
LDL- och HDL-kolesterol och 
folsyra mellan perioden av modernt 
vete till efter perioden av det äldre 
vetet medan kalcium och fosfor 
ökade. 
 
 
 
 

En kost baserad på 
äldre vete minskar  
totalt kolesterol, LDL- 
och HDL-kolesterol i 
jämförelse med 
modernt vete. 

5 Akar m.fl. 
(2019) 

Turkiet Att jämföra protein- och 
aminosyrainnehåll i 
einkorn och emmer med 
durumvete för att 
utvärdera dess 
näringskvalitet. 
 

Tvärsnittstudie
/ laboratorium 

En signifikant skillnad mellan alla 
veteproverna påvisades gällande 
proteinmängden. Enkorn hade i 
genomsnitt den högsta proteinhalten 
medan durum hade lägst andel. 
Det totala innehållet av essentiella 
aminosyror visade signifikanta 
skillnader mellan vetesorterna. 
Enkorn hade högsta genomsnittliga 
andel och förutom arginin och prolin 
hade enkorn även högst andel icke-
essentiella aminosyror. Emmer hade 
högst andel av arginin och prolin. 
Enkorn hade lägst kärnvikt. 
 
 
 
 
 

I jämförelse med 
modernt vete har 
enkorn och emmervete 
högre protein- och 
aminosyravärden.  
 
Enkorn har både högst 
innehåll av protein och 
essentiella aminosyror 
jämfört med emmer 
och durumvete.  
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NR Artikel Land Syfte Studiedesign Resultat Huvudfynd 

6 Van 
Boxstael 
m.fl. (2020) 

Belgien Att undersöka 
näringsvärdet i hela 
kärnor och bröd bakat på 
fullkornsmjöl av lokalt 
odlat emmer, einkorn, 
khorosanvete i syfte att 
jämföra med modernt 
vete odlat på samma 
plats eller från utlandet. 

Tvärsnittstudie
/ laboratorium 

Både kärnor och bröd av emmer, 
einkorn och khorosanvete visar en 
högre halt av protein i jämförelse 
med modernt vete.  
Bröd bakat av samtliga äldre 
vetesorter visar att enkorn har högst 
proteinhalt (+23 %) följt av 
khorosanvete (+24 %) och emmer (+ 
17 %) jämfört med modernt vete. 
Alla gamla vetesorter innehåller mer 
mineraler, främst zink och järn: 
Enkorn (+60 % och +30 %), emmer 
(+38 % och +10 %) och khorosan 
(+53 % och +7 %).  
 
 
 
 

I jämförelse med 
moderna vetesorter har 
både bröd och kärnor 
av de äldre spannmålen 
emmer, einkorn och 
khorosanvete högre 
halter av protein och 
mineraler.   
 
Enkorn hade de högsta 
halterna av zink och 
järn. 
 
 
 

7 Johansson 
m.fl. (2021) 

Sverige Att utvärdera 
mineralinnehållet, 
näringstätheten och 
näringsutbytet i 25 
genotyper av lantraser 
och äldre spannmål, 
ekologiskt odlade på fyra 
olika platser i Sverige. 

Tvärsnittstudie
/ laboratorium 

Forntida vete hade tillsammans med 
havre högst näringstäthet samt 
innehåll av mineraler oavsett 
odlingsplats. Högst halt av järn, zink, 
magnesium och koppar hittades i 
emmer och dinkel från alla 
odlingsplatser. 
 
 
 
 

Forntida vete, främst 
emmer och dinkel, hade 
högst näringstäthet av 
järn och zink oavsett 
odlingsplats. 
 
 

8 Cicero m.fl. 
(2018) 

Italien Att testa de 
hemodynamiska och 
metaboliska effekterna 
av lipidöverförings-
protein (nsLTP2) i en 
kost med khorosanvete 
jämfört med en 
blandning av modernt 
vete och durumvete hos 
pre-hypertensiva friska 
människor. 

Randomiserad 
dubbelblind 
cross-over 
studie/ (n= 63) 

Produkter av khorosanvete har cirka 
50 % högre innehåll av nsLTP2 med 
antioxidant och antiinflammatorisk 
aktivitet än produkter av modernt 
vete. 
En kost på khorosanvete jämfört med 
modernt vete visade en signifikant 
förbättring av: 
Triglycerider: -9,8 % jämfört med 
baslinjen och - 14,5 % jämfört med 
modernt vete.   
Fasteplasmaglukos: - 4,3 % jämfört 
med baslinjen/ - 31,6 % jämfört med 
modernt vete. 
Systoliskt blodtryck (24 h):  
Dag - 3,1 % i jämförelse med 
baslinjen/ - 30,2% i jämförelse med 
modernt vete. 
Natt - 3,2 % i jämförelse med 
baslinjen/ - 36,8 % i jämförelse med 
modernt vete. 
 
 
 

Effekterna av ett högt 
innehåll av nsLTP2 i en 
kost på khorosanvete 
kan förbättra 24-
timmars systoliskt 
blodtryck, triglycerid- 
och glukosnivå hos 
allmänt friska personer 
med suboptimalt 
blodtryck. 
 
 
 
 

9 Trozzi m.fl. 
(2017/2019) 

Italien Att utvärdera 
antioxidativa och 
diabetesförebyggande 
egenskaper hos äldre 
vetesorten khorasan-vete 
jämfört med modernt 
vete. 

Randomiserad 
interventions-
studie/ (n= 30) 

En kost på fullkornsprodukter gjorda 
av khorosanvete visar en signifikant 
minskning av både fettmassa och 
insulin. 
Koncentrationen i serum av 
docosaesaensyra (DHA) ökade i 
khorosanvete , men inte 
eikosapentaensyra (EPA).  
I produkter av khorosanvete är 
selenhalten 10 gånger högre än i 
modernt vete. 
 
 
 

Khorosanvete med den 
höga halten av selen 
med dess antioxidativa 
egenskaper med ökad 
koncentration av DHA 
i serum visar på en 
signifikant minskning 
av fettmassa och 
insulin. Detta kan tyda 
på minskad risk för 
diabetes typ 2. 
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NR Artikel Land Syfte Studiedesign Resultat Huvudfynd 

10 Sofi m.fl. 
(2013) 

Italien Att undersöka om en 
kost på produkter gjorda 
av ekologiskt odlat 
khorosanvete kan minska 
risken för hjärt- och 
kärlsjukdomar jämfört 
med spannmålsprodukter 
gjorda av ekologiskt, 
semi-fullkornsvete 
durum och mjuka 
vetesorter. 

Randomiserad 
cross-over 
studie/ (n=22) 

En kost på khorosanveteprodukter 
visade en signifikant minskning av 
metabola riskfaktorer som 
totalkolesterol, lipoproteinkolesterol 
med låg densitet och blodsocker. 
Visade en betydande ökning av 
serumkalium och magnesium. 
Redoxstatus förbättrades signifikant 
efter interventionsfasen med 
khorosan. 
Pro-inflammatoriska cytokiner som 
interleukinerna IL-6 och IL-12 
reducerades signifikant efter 
konsumtion av Kamut-produkter.  
Däremot var IL-8 oförändrad. 

En kost av produkter 
gjorda av khorosanvete  
tyder på att den kan 
vara effektiv för att 
minska: 
- metabola             
riskfaktorer som 
kolesterol  
- markörer som 
interleukiner för 
inflammatorisk status  
- oxidativ stress.  
Khorosanvete har högre 
innehåll av järn och 
zink i jämförelse med 
moderna sorter. 

11 Kulathunga 
m.fl. (2021) 

USA Att utvärdera och 
jämföra kärnkvaliteten, 
mikrostrukturen och 
näringsvärdet mellan 
äldre- och modernt vete 
som en preliminär metod 
för att öka näringsvärdet.  
 

Tvärsnittstudie
/ laboratorium 

En jämförelse mellan enkorn, 
emmer, dinkel och modern vete 
visade ett lägre proteinvärde i de 
äldre sorterna jämfört med modernt 
vete. De äldre vetesorterna visade 
proteinhalter mellan 13,6-15,8 % när 
moderna vetet visade mellan 15,9-
18,4 %. 

Signifikant lägre 
proteinmängd hittades i 
enkorn, emmer och 
dinkel jämfört med 
modernt vete. 

 

 

4.1 Proteininnehåll i äldre respektive moderna vetesorter 

Två av de tre studier som undersökte proteininnehållet i äldre vetesorter visade på en 
betydande högre halt av protein i jämförelse med moderna vetesorter. Däremot skiljer sig 
proteinmängden mellan de olika studiernas resultat. Van Boxstael m.fl. (2020) som 
undersökte korn och färdigt bröd av enkorn, emmer och khorosanvete påvisade högst mängd 
protein i enkorn och lägst i emmer. Akar m.fl. (2018) visade i sin studie en signifikant 
skillnad i proteinhalt mellan mjöl av emmer, enkorn och mjöl från moderna vetesorter. 
Enkorn hade i genomsnitt den högsta proteinhalten medan det moderna vetet hade lägst. I 
motsats till de höga värdena rapporterar istället Kulathunga m.fl. (2021) att mjöl av enkorn, 
emmer och dinkel visade signifikant lägre proteinhalter än mjöl av det moderna vetet. 

Studien av Akar m.fl. (2018) rapporterade att det totala innehållet av essentiella aminosyror 
visade signifikanta skillnader mellan moderna vetesorter och äldre vetesorter där de moderna 
hade lägst. Enkorn hade högst genomsnittliga andel av essentiella aminosyror samt den bästa 
balansen och förutom arginin och prolin hade enkorn även högst andel icke-essentiella 
aminosyror. Emmer hade i stället högst andel av arginin och prolin (Akar m.fl., 2018). 

4.2 Mineralinnehåll i äldre respektive moderna vetesorter 

I de fyra studier som undersökte mineralinnehållet i vetesorter visades en betydande skillnad 
mellan äldre och moderna vetesorter medan resultaten skilde sig åt. Van Boxstael m.fl. 
(2020) visade i sin studie en högre mineralhalt i hela vetekärnor tillika bröd tillverkat av 
enkorn, emmer och khorosanvete. Suchowilska m.fl. (2012) påvisade i sin studie en högre 
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mineralhalt i hela korn av dinkel, enkorn och emmer. En studie av Sofi m.fl. (2013) som 
behandlade mjöl på khorosanvete visade på samma sätt en högre mineralhalt, varav zink och 
järn var de två dominanta mineralerna. Vidare redovisade Suchowilska m.fl. (2012) och Van 
Boxstael m.fl. (2020) även en högre koncentration av zink och järn oavsett produktform. 
Dessutom rapporterades en signifikant högre järnhalt i enkorn vid jämförelse med de äldre 
vetesorterna emmer och khorosanvete, medan zinkhalten i enkorn förhåller sig mer lika i 
jämförelse med moderna vetesorter (Van Boxstael m.fl., 2020). 

I en studie av Johansson m.fl. (2021) jämfördes mineralinnehåll och näringstäthet i olika 
spannmål i relation till genotyp, odlingsplats, odlingsår och genotypgrupp. Resultatet visade 
tydliga skillnader mellan de olika förhållandena. De äldre vetesorterna hade de 
genotypgrupper med absolut högst mineralinnehåll och näringstäthet över alla fyra 
odlingsplatserna jämfört med moderna vetesorterna. Äldre vetesorter, främst emmer och 
dinkel, hade högst näringstäthet av järn och zink oavsett odlingsplats (Johansson m.fl., 2021). 

4.3 Innehåll av bioaktiva komponenter i äldre respektive moderna vetesorter 

I studien av Valli m.fl. (2018) jämfördes bröd bakat på mjöl av äldre vetesorter med moderna 
vetesorter för utvärdering av spannmålens skyddande effekt mot inflammation och oxidativ 
stress, efter digestion i odlade celler. Antognoni m.fl. (2017) undersökte innehållet av 
karotenoider och fenolsyror i bröd bakat på mjöl malt av moderna vetesorter respektive mjöl 
malt på enkorn. Både Valli m.fl. (2018) och Antognoni m.fl. (2017) använde sig av en 
simulerad matspjälkningslösning av bröd som tillsattes i odlade celler. Efter digestion visade 
sig dinkel ha högst antioxidantkapacitet, karotenoidinnehåll och fenolhalt, men den totala 
skillnaden var inte signifikant mellan äldre vetesorter och moderna sorter (Valli m.fl., 2018). 
Antognoni m.fl. (2017) visade i sin tur att brödet av enkornsmjöl hade högre 
karotenoidmängd jämfört med moderna vetesorter.  

4.4 Hälsoeffekter av intag av äldre respektive moderna vetesorter 

I en randomiserad cross-over studie som genomfördes under 24 veckor med en wash out på 
åtta veckor jämfördes en kost på khorosanvete med modernt vete. Deltagarna var åtta friska 
män och 14 friska kvinnor som delades upp i två grupper (Sofi m.fl., 2013). Efter 
interventionsfasen med kosten på khorosanvete påvisades en signifikant förbättrad 
redoxstatus, vilket innebar att i jämförelse med innan var cellerna i bättre balans och därmed 
mindre mottagliga för skadliga cellförändringar. Valli m.fl. (2018) visade i sin tur att i tre av 
fyra äldre vetesorter minskade koncentrationen av reaktiva syreföreningar Reactive Oxygen 
Species (ROS) som kan orsaka skada på viktiga biologiska molekyler. Vidare upptäckte Valli 
m.fl. (2018) att utsöndringen av inflammationsmarkören interleukin IL-8 var signifikant lägre 
i de odlade basala cellerna matade med khorosanvetet, vilket indikerar en icke inflammerad 
cell. Sofi m.fl. (2013) visade i sin tur ett oförändrat värde av khorosanvetet. De odlade 
cellerna som sattes i inflammerat tillstånd påverkades inte av den äldre vetesorten, däremot 
ökade produktion av IL-8 vid tre av de fyra moderna vetesorterna, vilket påvisar en ökad 
inflammation i de odlade cellerna (Valli m.fl., 2018). 

En randomiserad interventionsstudie genomfördes i syfte att utvärdera antioxidativa och 
diabetsförebyggande egenskaper av en kost på khorosanvete och jämföra med en kost på 
moderna vetesorter under en period på 16 veckor (Trozzi m.fl., 2017/2019). Deltagarna var 
fyra friska män och 26 friska kvinnor som delades in i två grupper. Resultatet av en kost på 
khorosanvete visade en signifikant minskning av fettmassa, insulin och ökad 
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dokosahexaensyra (DHA). Genom den ökade koncentrationen av DHA i serum påverkas 
bland annat uppbyggnad och reparation av celler samt immunförsvaret positivt. Trozzi m.fl. 
(2017/2019) påvisar även en högre selenhalt i äldre vetesorter än i moderna vetesorter medan 
Valli m.fl. (2018) inte upptäckte någon skillnad i sin analys av bröd på khorosanvete jämfört 
med bröd på moderna vetesorter. 

I den randomiserade cross-over studien som tidigare nämnts av Sofi m.fl. (2013) visade 
resultatet att kosten på khorosanvetet gav en signifikant minskning av metabola riskfaktorer 
som totalt kolesterol och LDL- kolesterol samt en lägre blodsockernivå. Ett liknande resultat 
fick Caroccio m.fl. (2021) som bland annat undersökte hematokemiska förändringar genom 
en kontrollerad interventionsstudie. Denna pågick under två 30-dagars perioder, med en wash 
out på två veckor emellan. Deltagarna var 29 friska kvinnor som första perioden fick en kost 
med moderna vetesorter för att den andra perioden få en kost med äldre vetesorter. En 
signifikant minskning av totalt kolesterol, LDL och HDL - kolesterol påvisades efter kosten 
med det äldre vetet (Caroccio m.fl., 2021). 

Cicero m.fl. (2018) utförde en randomiserad cross-over dubbelblindad studie under totalt tolv 
veckor med en wash out på fyra veckor mellan interventionsfaserna. Studien undersökte de 
kortsiktiga hemodynamiska och metabola effekterna genom att studera nsLTP2, som är ett 
lipidöverföringsprotein i vete med antioxidant- och antiinflammatorisk aktivitet. Deltagarna 
var friska män (30) och kvinnor (33) med en förhöjd risk för högt blodtryck som 
inledningsvis tilldelades en kost på khorosanvete, varav resultaten sedan jämfördes med en 
kost på moderna vetesorter. Interventionen utgick från produkter av khorosanvete, som hade 
betydande högre halter av nsLTP2 än produkterna av de moderna vetesorterna, se tabell 2. 
Analysen visade en signifikant förbättring av triglyceridnivå, fasteplasmaglukos och 
systoliskt blodtryck (24 h) efter interventionsfasen med khorosanveteprodukter. 
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Tabell 2. Produkternas näringssammansättning (Cicero m.fl., 2018). 

 

 

 

 



14 
 

5. Diskussion 

5.1 Huvudfynd 

De huvudfynd som framkommit bland de elva undersökta studierna var att äldre vetesorter 
visar på generellt höga värden av protein och mineraler i jämförelse med moderna vetesorter. 
Även ett högt innehåll av järn och zink har framkommit i äldre vetesorter som skulle kunna 
bidra till att minska brister på dessa. Studierna har vidare lyft positiva egenskaper som skulle 
kunna förebygga metabola riskfaktorer och diabetes typ-2 samt uppmärksammat det höga 
innehållet av bioaktiva komponenter med antioxidativa och antiinflammatoriska funktioner. 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Högre proteininnehåll i äldre vetesorter 

Två av tre inkluderade studier (Van Boxstael m.fl., 2020 & Akar m.fl., 2018) visade på ett 
högre proteininnehåll i äldre vetesorter jämfört med moderna. I motsats till dessa var 
proteininnehållet lägre i studien av Kulathunga m.fl. (2021). Alla tre studier undersökte de 
äldre vetesorterna enkorn och emmer varför det ges en möjlighet att jämföra resultaten dem 
emellan. De olika resultaten skulle kunna bero på skillnaderna i produktformerna då Van 
Boxstael m.fl. (2020) studerade kärnor och bröd medan Akar m.fl. (2018) och Kulathunga 
m.fl. (2021) undersökte mjöl. De skilda resultaten kan även ha påverkats av studiernas olika 
tillvägagångssätt och de skilda metoderna.  

Van Boxstael m.fl. (2020) menar att de äldre vetesorterna har en signifikant högre proteinhalt 
än de moderna. Då endast en modern vetesort användes i jämförelse med de äldre anses detta 
vara en bidragande svaghet till studien. Den enskilda vetesorten visade sig variera stort vad 
gäller näringsinnehåll som ett resultat av bland annat olika skördeår, miljöförhållanden och 
växtodling. Akar m.fl. (2018) och Kulathunga m.fl. (2021) med motsatta resultat till varandra 
menade båda att den höga proteinhalten i enkorn skulle kunna bero på enkornets låga 
kärnvikt.  Arzani och Ashraf (2017) menar på motsvarande sätt att det lägre proteininnehållet 
i modernt vete kan förklaras av att de större och tyngre kornen ger en endosperm med större 
stärkelsehalt, vilket minskar dess proteininnehåll jämfört med gamla vetesorter.   

En annan påverkan av resultaten kunde ha varit att det skilde sig mellan odlingsplatser i 
studierna. Akar m.fl. (2018) undersökte vetesorter från olika geografiska områden när Van 
Boxstael m.fl. (2020) och Kulathunga m.fl. (2021) undersökte vetesorter odlade på samma 
plats. Odlingsplatsen verkade däremot inte ha påverkat proteinvärdet enligt Van Boxstael 
m.fl. (2020), då ingen skillnad påvisades genom den jämförelse som gjordes i den studien 
mellan lokalt odlade grödor och samma typ av grödor odlade i andra länder. 

Den studie som undersökte aminosyror visade att äldre vetesorter hade ett högre innehåll av 
essentiella aminosyror jämfört med moderna vetesorter (Akar m.fl., 2018). Av studiens 
resultat att döma skulle enkorn med sitt balanserade och höga innehåll av essentiella 
aminosyror, kunna vara ett bra alternativ till ett förbättrat näringsinnehåll i livsmedel jämfört 
med modernt vete. Att enkorn hade lägre innehåll av de icke-essentiella aminosyrorna arginin 
och prolin borde inte ha så stor betydelse om enkorn kombineras med emmer i kosten, då 
emmer bidrar med dessa. 
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Den ökade efterfrågan och det ökade behovet av hälsosamma och diversifierade livsmedel 
har enligt Kulathunga m.fl. (2021) bidragit till återupptäckten av de äldre spannmålen, som i 
sin tur lett till ökat intresse för äldre vetesorter. Med det generellt höga proteininnehåll som 
presenterats i resultaten, samt det höga innehållet av essentiella aminosyror i enkorn skulle 
äldre vetesorter och framförallt enkorn kunna bidra till produktutveckling av mer näringsrika 
livsmedel. 

 5.2.2 Högre innehåll av järn och zink i äldre vetesorter  

Studierna som undersökte mineralinnehållet visade generellt en högre mineralhalt i äldre 
vetesorter i jämförelse med moderna vetesorter. Även om de använde sig av liknande 
jämförande metoder som gav liknande resultat, skiljde sig produktformerna åt mellan 
studierna. Dock verkar inte skillnaderna i produkterna ha någon påverkbar betydelse då 
resultaten trots detta påvisade generellt höga mineralhalter. Vidare finns starka bevis på att 
äldre vetesorter har ett mycket högre innehåll av mikronäringsämnen jämfört med de 
moderna (Arzani & Ashraf, 2017). Orsaken sägs vara en intensiv odling som troligen 
påverkat den lägre halten av mineraler i modernt vete jämfört med äldre vetesorter. 
Fördelarna med modernt vete är att dess tekniska kvalitet ger en homogen mognad, en högre 
glutenhalt samt är tillräckligt robusta för att kunna bemöta den stora mängd vete som 
efterfrågas (Dinu m.fl., 2017). 

I alla de äldre vetesorter i studierna var koncentrationen av zink och järn hög i jämförelse 
med moderna vetesorter (Van Boxstael m.fl., 2020; Sofi m.fl., 2013; Suchowilska m.fl., 
2012; Johansson m.fl., 2021). Dessa högre halter av zink och järn i äldre vetesorter jämfört 
med moderna vetesorter bekräftas även av Arzani och Ashraf (2017) och Zamaratskaia m.fl. 
(2021). Detta skulle kunna vara positivt då det råder brist på zink och järn i människors kost 
(Johansson m.fl., 2021). Suchowilska m.fl. (2012) lyfter samtidigt problemet “hidden 
hunger”, vilket skulle kunna förklaras genom det moderna vetets höga avkastning, som i sin 
tur leder till minskning av mineraler och vitaminer.  

Mot bakgrund av att järn och zink anses vara de viktigaste mineralerna i relation till 
människors hälsa, föreslår Suchowilska m.fl. (2012) att äldre vetesorter skulle kunna ersätta 
de moderna vetesorterna i kosten. Detta menar också Johansson m.fl. (2021) som lyfter det 
förändrade kostintaget i Sverige, där konsumtionen av mer förädlade livsmedel som ris, pasta 
och bröd ökat framför råvaror som mjöl och potatis. Dessa skulle kunna ersättas med äldre 
mer näringsrika vetesorter och därmed även bidra till bättre hälsa.  

5.2.3 Bioaktiva komponenter som möjligt skydd mot oxidativ stress och 
inflammationer 

En högre antioxidantaktivitet och en sänkt inflammationsgrad kunde kopplas till de äldre 
vetesorter som undersöktes av Valli m.fl. (2018) och Antognoni m.fl. (2017). De snarlika 
resultaten skulle kunna bero på de liknande tillvägagångssätt som användes vid framställning 
av respektive digestionslösning. Det fanns en viss skillnad i de sätt som bröden behandlades 
och dessutom undersöktes olika äldre vetesorter. Trots detta visade sig karotenoidhalten och 
fenolhalten vara högre i båda studierna i jämförelse med moderna vetesorter. Shewry och 
Hey (2015) sammanställde studier med anledning av det förnyade intresset för äldre 
vetesorter där bioaktiva komponenter undersökts i emmer, enkorn, dinkel och khorosanvete 
för jämförelse med moderna vetesorter. Det fanns vissa skillnader, men det var 
karotenoidhalten som visade sig vara högre i de äldre vetesorterna, framförallt i 
khorosanvete. Det begränsade antalet detaljerade studier som finns är dock inte tillräckligt 
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många för att äldre vetesorter skulle kunna bekräftas vara mer hälsosamma än moderna 
(Shewry & Hey, 2015). I motsats till Valli m.fl. (2018) och Antognoni m.fl. (2017) 
undersökte Sofi m.fl. (2013) det äldre vetets antioxidativa funktioner genom en metod där 
redoxstatus mättes. Även Sofi m.fl. (2013) kom fram till att antioxidantaktiviteten ökade av 
en kost baserat på äldre vete i jämförelse med en kost på modernt vete. Med anledning av 
ökningen förbättrades och balanserades därmed redoxstatusen. 

En annan indikation på antioxidativ aktivitet kan upptäckas genom att mäta nivån av DHA i 
förhållande till selen (Trozzi m.fl., 2017/2019). Selen har med sin antioxidativa 
enzymfunktion nämligen visats direkt påverka DHA-nivån i blodserum hos deltagarna i 
studien efter en kost på khorosanvete. Detta skulle kunna tolkas som att khorosanvete med en 
hög halt av det essentiella spårämnet selen därmed kan ge ett högre antioxidativt skydd än 
vad moderna vetesorter skulle kunna ge. Valli m.fl. (2018) påvisade inte någon skillnad i 
selenhalt mellan äldre och moderna vetesorter vilket skulle kunna förklaras med de skilda 
metoderna, samt de skilda produkterna som använts i studierna. 

Vad som verkar vara ett sätt att mäta inflammatorisk stimulering i kroppen är genom 
markörer som interleukinen IL-8, då detta är vad som undersöks av Sofi m.fl. (2013) och 
Valli m.fl. (2018). Eftersom utsöndringen av IL-8 visade sig vara oförändrad i den ena 
studien och förbättrad i den andra så skulle resultatet kunna tyda på att äldre vetesorter kan ge 
inflammationshämmande effekter (Valli m.fl., 2018; Sofi m.fl., 2013). Däremot skiljer sig 
både studiemetoderna, vetesorterna och produkterna åt mellan studierna, varför de kan vara 
svåra att jämföra. Trots dessa olikheter tyder det på att äldre vetesorter skulle kunna ge ett 
bättre skydd mot oxidativ stress och inflammation i jämförelse med moderna vetesorter.   

5.2.4 Indikation om motverkan av metabola sjukdomar 

I de tre artiklarna som undersöker äldre vetesorters förmåga att motverka hjärt-kärlsjukdom 
och diabetes kommer alla fram till liknande resultat (Sofi m.fl., 2013; Cicero m. fl., 2018; 
Caroccio m.fl., 2021). Signifikanta minskningar av totalt kolesterol och LDL-kolesterol 
visade de båda interventionsstudierna av Sofi m.fl. (2013) och Caroccio m.fl. (2021). De 
äldre vetesorterna som studerades var däremot av olika sort varför resultaten inte kan ställas 
mot varandra. Däremot var trots allt vetesorterna äldre och inte moderna, varför de i någon 
mån ändå kan jämföras. Ett högre fiberintag som följer av en kost på vete påverkar 
kolesterolnivåerna positivt. Av den anledningen skulle resultatet kunna ha påverkats av den 
regelbundna konsumtionen av fiber istället för den faktiska äldre vetesorten (Caroccio m.fl., 
2021). För att minimera risken för utveckling av diabetes typ-2 kan det vara till fördel att 
sträva efter en balanserad blodsockernivå. Att blodsockernivån minskar signifikant av äldre 
vete kan tyda på att dessa sorter skulle kunna bidra till att förebygga diabetes (Sofi m.fl. 
2013; Cicero m. fl., 2018). Ytterligare påverkan på metabola riskfaktorer hade khorosanvete 
med de höga halterna av proteinet nsLTP2. Dess antioxidativa och antiinflammatoriska 
aktiviteter inverkade positivt på blodsockernivån, triglyceridnivån och det systoliska 
blodtrycket. Detta skulle kunna tyda på att risken för diabetes typ-2 och hjärt- och 
kärlsjukdomar skulle kunna motverkas av en kost på khorosanprodukter (Cicero m.fl., 2018). 
Däremot är det viktigt att påpeka att både Caroccio m.fl. (2021) och Sofi m.fl. (2013) 
understryker de begränsningar som studiemetoderna haft. Båda hade ett lågt antal deltagare 
samt en relativt kort studieperiod, vilket i sin tur gör att resultaten endast ger indikationer om 
detta.  
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5.3 Metoddiskussion 

5.3.1 Valet av scoping review som metod 

I en scoping review görs ingen kvalitetsbedömning av artiklar, bredare ämnen tas upp från 
olika studiedesigner och mycket specifika forskningsfrågor behandlas inte (Arksey & 
O´Malley, 2005). Arksey och O´Malley (2005) menar vidare att scoping reviews mer 
detaljerat kan beskriva resultat och forskningsomfång inom specifika områden. Detta görs i 
syfte att sprida forskning till beslutsfattare, praktiker och konsumenter med begränsad tid till 
att själva utföra litteratursökning, så att de därmed på ett bättre sätt kan ta del av dess resultat. 
En systematisk litteraturöversikt enligt Arksey och O´Malley (2005) fokuserar istället på 
kvalitetsutvärderade studier med föridentifierade lämpliga studiedesigner vilket ger ett 
begränsat utbud för att kunna besvara forskningsfrågan. Då en scoping review beskrivs av 
Arksey och O´Malley (2005) som en mindre omfattande litteraturgranskning jämfört med en 
fullständig systematisk litteraturöversikt ansåg författarna att det var en lämplig metod för att 
besvara uppsatsens forskningsfråga tillika syfte. Detta med tanke på den begränsade 
tidsramen inför genomförandet av uppsatsen. Att författarna valde att sammanfatta 
forskningsresultat för intressenter grundar sig på efterfrågan från offentlig verksamhet 
tillsammans med en ökad mängd information på sociala medier, samt författarnas 
observeration av nya studier inom aktuellt område. Möjligheten till användning av olika 
studiedesigner ger enligt Arksey och O´Malley (2005) ett större utbud och därmed en utökad 
möjlighet till valet av studier. Detta innebar att författarna kunde inkludera både 
tvärsnittsstudier och interventionsstudier som därmed kunde bidra med relevanta resultat för 
forskningsfrågan. Svårigheterna med att hitta relevanta artiklar för uppsatsens syfte bestod i 
hur begränsningen skulle genomföras utifrån inklusions- och exklusionskriterierna. Utbudet 
av studier blev stort varav kraven på författarna inför urvalet blev högt. Dock bidrog det 
metodologiska ramverket upprättat av Arksey och O´Malley (2005) förstärkt av Levac m.fl. 
(2010) till arbetsprocessen då författarna följde de fem stegen. Att steg sex, konsultation, 
valdes bort berodde inte bara på att tiden för uppsatsens genomförande inte räckte till och 
författarnas begränsade kontaktnät, utan också att det enligt Arksey och O´Malley (2005) och 
Levac m.fl. (2010) är valfritt att genomföra.  

5.3.2 Sökstrategi och urval av studier 

Då olika definitioner av äldre spannmål finns utförde författarna inledningsvis en bred 
sökning efter relevanta sökord inför litteratursökning i databaserna. Fördelen med detta 
visade sig ge ett brett utbud av vetenskapliga artiklar som behandlade aktuellt ämnesområde 
jämfört med om endast få definitioner hade använts. Att sedan använda alla identifierade 
övergripande nyckelord i kombination med de nutritionella sökorden gav tidigt en rimlig 
mängd artiklar att bearbeta i förhållande till den begränsade tidsramen. I efterhand hade 
däremot erbjudandet genom institutionen om hjälp av en kunnig bibliotekarie kanske varit ett 
bättre alternativ. Detta skulle eventuellt kunna ha täckt ett bredare område och ge fler 
relevanta studier för att besvara forskningsfrågan. Relevanta artiklar kan ha förbisetts då 
författarna inte hade samma erfarenhet och kunskap inom litteratursökningsområdet.Vidare 
grundade sig begränsningen till endast två databaser på rekommendationer av Bryman (2018) 
när tidsramen är snäv och vid en mindre omfattande litteraturgranskning som denna. Då 
författarna endast var två personer sattes ett datum för när litteratursökningen skulle stoppas 
med anledning av att kunna hantera mängden data inför urvalet enligt rekommendationer av 
Levac m.fl. (2010). 
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Vid urval av studier valde författarna att följa rekommendationer enligt Levac m.fl. (2010) 
som innebär en iterativ process då både sökning, förfining och granskning utvecklas löpande. 
Arksey och O´Malley (2005) förespråkar istället en linjär process som hade varit svår att 
genomföra med anledning av författarnas ovana vid scoping review som metod. Med 
anledning att författarna var få till antalet delades de 67 artiklarna upp för genomläsningen av 
titel och sammanfattning. Detta kan ses som en begränsning och en risk för bias då Levac 
m.fl. (2010) menar att genomförandet bör göras av minst två oberoende granskare. Det finns 
även en risk att författarna själva påverkat urvalet då forskarens roll ofrånkomligt påverkar 
datan (Bryman, 2018). Vidare kan samma begränsning appliceras på det slutliga urvalet då 
även de fullständiga artiklarna bör granskas av oberoende forskare. Det slutliga urvalet på 
elva studier kan i jämförelse med andra scoping reviews enligt författarna anses vara ett lågt 
antal, men baseras på anvisningar från institutionen med ett antal på omkring tio 
vetenskapliga artiklar.  

5.3.3 Analysmetod och sammanställning av resultat  

Det sammanlagda resultatet i tabell 1 hade enligt författarna varit önskvärt att presentera i 
kronologisk ordning baserat på nutritionella aspekter, dock var detta inte möjligt då vissa 
studier behandlade flera aspekter. Valet att inspireras av den tematiska analysmetoden av 
Braun och Clarke (2006) gjordes med anledning av att riktlinjerna är att identifiera, analysera 
och rapportera teman inom datan, vilket enligt författarna ansågs som ett lämpligt 
tillvägagångsätt för uppsatsens metodval. Den flexibilitet metoden erbjuder kunde enligt 
författarna ses både som en fördel och nackdel. Fördelen var att uppsatsens innehåll kunde 
förändras under skrivandet, medan nackdelen kunde vara att det var första gången författarna 
genomförde denna metod, varför strikta ramar hade varit att föredra på grund av deras 
oerfarenhet. Braun och Clarke (2006) menar vidare att ett tema inte bygger på kvantitet utan 
om något viktigt fångas upp i förhållande till forskningsfrågan. Detta kan ha varit till fördel i 
arbetsprocessen då antalet artiklar begränsades till elva. Nackdelen med att uppsatsen endast 
fokuserade på de nutritionella aspekterna proteininnehåll, innehåll av järn och zink samt 
bioaktiva komponenter skulle kunna vara att relevant information för syftet förbisågs. Även 
det låga antalet studier som behandlade respektive nutritionell aspekt skulle kunna ses som en 
begränsning med undersökningen, då ett större antal studier hade varit att föredra för att 
indikerat ett mer tillförlitligt resultat.  

6. Slutsats 

Denna scoping review visade att äldre vetesorter hade generellt högre värden av protein, 
mineraler och ett högt innehåll av bioaktiva komponenter med antioxidativa och 
antiinflammatoriska egenskaper. Dessa resultat indikerar att en kost av äldre vetesorter skulle 
kunna skydda mot oxidativ stress och förebygga metabola riskfaktorer som hjärt- och 
kärlsjukdomar samt diabetes typ-2. Även det höga innehållet av järn och zink skulle kunna 
bidra till minskad risk för mineralbrist. För att bekräfta fynden som framkommit i denna 
scoping review behövs dock fler studier. Exempelvis finns det behov av studier där 
näringsinnehåll i äldre och moderna vetesorter odlas och analyseras på ett standardiserat sätt 
samt fler randomiserade kliniska studier på människor där hälsoeffekter undersöks.  
 
Omnämnanden 
Ett stort tack riktas till Ingela Marklinder och Evelina Liljeberg på Uppsala universitet som 
bidrog med vägledning och värdefulla synpunkter under arbetets gång.  
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Bilaga 1   

Tabell 3a. Sökstrategi PubMed 

Söknummer Söktermer 

1 ("ancient grains"[All Fields] OR (("heritage"[All Fields] OR "heritages"[All 
Fields]) AND ("cyprinidae"[MeSH Terms] OR "cyprinidae"[All Fields] OR 
"graining"[All Fields] OR "edible grain"[MeSH Terms] OR ("edible"[All Fields] 
AND "grain"[All Fields]) OR "edible grain"[All Fields] OR "grain"[All Fields] 
OR "grain s"[All Fields] OR "grained"[All Fields] OR "grains"[All Fields])) OR 
(("heritage"[All Fields] OR "heritages"[All Fields]) AND ("cereale"[All Fields] 
OR "edible grain"[MeSH Terms] OR ("edible"[All Fields] AND "grain"[All 
Fields]) OR "edible grain"[All Fields] OR "cereal"[All Fields] OR "cereals"[All 
Fields])) OR "ancient wheat"[All Fields] OR (("heritage"[All Fields] OR 
"heritages"[All Fields]) AND ("triticum"[MeSH Terms] OR "triticum"[All Fields] 
OR "wheat"[All Fields] OR "wheat s"[All Fields] OR "wheats"[All Fields]))) 
AND ((y_10[Filter]) AND (english[Filter])) 

2 ("ancient grains"[All Fields] OR (("heritage"[All Fields] OR "heritages"[All 
Fields]) AND ("cyprinidae"[MeSH Terms] OR "cyprinidae"[All Fields] OR 
"graining"[All Fields] OR "edible grain"[MeSH Terms] OR ("edible"[All Fields] 
AND "grain"[All Fields]) OR "edible grain"[All Fields] OR "grain"[All Fields] 
OR "grain s"[All Fields] OR "grained"[All Fields] OR "grains"[All Fields])) OR 
(("heritage"[All Fields] OR "heritages"[All Fields]) AND ("cereale"[All Fields] 
OR "edible grain"[MeSH Terms] OR ("edible"[All Fields] AND "grain"[All 
Fields]) OR "edible grain"[All Fields] OR "cereal"[All Fields] OR "cereals"[All 
Fields])) OR "ancient wheat"[All Fields] OR (("heritage"[All Fields] OR 
"heritages"[All Fields]) AND ("triticum"[MeSH Terms] OR "triticum"[All Fields] 
OR "wheat"[All Fields] OR "wheat s"[All Fields] OR "wheats"[All Fields]))) 
AND ((y_10[Filter]) AND (humans[Filter]) AND (english[Filter])) 

3 2 AND ("nutritive value"[MeSH Terms] OR ("nutritive"[All Fields] AND 
"value"[All Fields]) OR "nutritive value"[All Fields])) 

4 2 AND ("whole grains"[MeSH Terms] OR ("whole"[All Fields] AND "grains"[All 
Fields]) OR "whole grains"[All Fields] OR ("whole"[All Fields] AND "grain"[All 
Fields]) OR "whole grain"[All Fields])) 

5 2 AND ("dietary fibre"[All Fields] OR "dietary fiber"[MeSH Terms] OR 
("dietary"[All Fields] AND "fiber"[All Fields]) OR "dietary fiber"[All Fields])) 

6 2 AND (("antioxidant s"[All Fields] OR "antioxidants"[Pharmacological Action] 
OR "antioxidants"[MeSH Terms] OR "antioxidants"[All Fields] OR 
"antioxidant"[All Fields] OR "antioxidating"[All Fields] OR "antioxidation"[All 
Fields] OR "antioxidative"[All Fields] OR "antioxidatively"[All Fields] OR 
"antioxidatives"[All Fields] OR "antioxidizing"[All Fields]) AND 
("properties"[All Fields] OR "property"[All Fields]))) 

7 2 AND ("protein s"[All Fields] OR "proteinous"[All Fields] OR "proteins"[MeSH 
Terms] OR "proteins"[All Fields] OR "protein"[All Fields])) 

 



24 
 

Bilaga 1 

Tabell 3b. Sökstrategi Web of Science 

Söknummer Söktermer 

1 ((((ALL=(ancient grains)) OR ALL=(heritage grains)) OR ALL=(heritage 
cereals)) OR ALL=(ancient wheat)) OR ALL=(heritage wheat) and 2022 or 2021 
or 2020 or 2019 or 2018 or 2017 or 2016 or 2015 or 2014 or 2013 (Publication 
Years) and English (Languages) 

2 ((((ALL=(ancient grains)) OR ALL=(heritage grains)) OR ALL=(heritage 
cereals)) OR ALL=(ancient wheat)) OR ALL=(heritage wheat) and 2022 or 2021 
or 2020 or 2019 or 2018 or 2017 or 2016 or 2015 or 2014 or 2013 (Publication 
Years) and English (Languages) and Nutrition Dietetics (Web of Science 
Categories) 

3 2 AND ALL=(nutritive value) 

4 2 AND ALL=(whole grain) 

5 2 AND ALL=(dietary fiber) 

6 2 AND ALL=(antioxidant properties) 

7 2 AND ALL=(proteins) 
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