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DennA BOK...

… vill ge dig de begreppsmässiga verktyg du behöver för att kunna orien-
tera dig i olika diskussioner om matens roll i kroppens energiomsättning, 
om hur kostupplägg ska kunna stödja träningsstrategier och vilka bioke-
miska mekanismer som styr.

… kräver inga förkunskaper i kemi. Begreppen förklaras allteftersom, kan-
ske i sammanhang du inte förväntat dig. Atombegreppet förklaras utifrån 
ett besök i solens hjärta och kaloribegreppet genom en tur ut på havet.

… är skriven för att ge dig största möjliga frihet att kunna börja läsa i den i 
vilket kapitel som helst. centrala förlopp och nyckelämnen förklaras där-
för ibland på flera ställen, i delvis olika sammanhang, utan att texten belas-
tats med hänvisningar framåt eller bakåt.  

… ger ganska få rent praktiska anvisningar om kostupplägg, utan syftar 
mer till att ge dig den bakgrund du behöver för att kunna fatta dina egna 
beslut och bygga upp dina egna koststrategier.

… avser inte att orientera dig i aktuell forskning på området eller påverka 
dig att ta ställning i pågående strider mellan olika åsiktsföreträdare. För-
nyade, större, och vetenskapligt mer genomtänkta undersökningar inom 
området duggar tätt och ifrågasätter eller omkullkastar nyss gjorda studier. 
Variationer i hur olika personer svarar på en viss koststrategi är så stora att 
urval av försökspersoner (kön, ålder, träningsbakgrund), tidsperspektivet 
för studien och den kulturella miljön får stort genomslag. En viss försiktig-
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DENNA BOK...

het i att referera resultat och slutsatser är därför på sin plats. I denna bok 
ligger fokus på baskunskaper och resonemang man kan föra utifrån dessa. 
Med detta som grund kan du själv gå vidare och söka bland gjorda under-
sökningar och pågående diskussioner.

… är inte så mycket en faktahandbok, som en introduktion till centrala 
begrepp. Tabeller över livsmedels innehåll blir allt mer omfattande allt 
eftersom analysmetoder förfinas och automatiseras och allteftersom krav 
på näringsdeklaration skärps. Tabeller över livsmedelsinnehåll finner du 
smidigast på nätet och Livsmedelsverkets hemsida (slv.se) är en bra start-
punkt.

… lägger ganska stort fokus på begrepp och termer. Sidospår har kommit 
med där de bedömts kunna bidra till att belysa och levandegöra annars 
ganska intetsägande eller dunkla begrepp. När det gått flera kapitel sedan 
ett ord först förklarades kan det ibland komma en ny förklaring. Ett fylligt 
index leder dig direkt till sidor där förklaringar och exempel ges.
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Klockan är halv sju på morgonen när Sara kommer ut genom porten i trä-
ningskläder för det joggingpass hon brukar ta ett par gånger i veckan innan 
frukost. Det är en mulen morgon i maj utan vind, och hon stretchar lite 
utanför porten innan hon långsamt börjar springa sin vanliga runda.

Kvällen innan åt hon middag vid halv sjutiden, så det har nu gått nästan 
tolv timmar sedan sista måltiden och hon är på fastande mage. Den blod-
sockerhöjning middagen gav hade klingat av när hon gick och la sig fram-
emot elva. Under nattens sömn har hennes ämnesomsättning sakta skiftat 
över till att huvudsakligen utnyttja fett som energikälla. Detta kan hon 
utnyttja nu, kroppen är inställd på fettbränning, och hon har ytterligare 
puffat energiomsättningen mot fetthållet genom att göra sig en espresso 
direkt efter hon stigit upp, för att låta koffeinet ytterligare stimulera frisätt-
ning och användande av fett.

hon joggar igång mycket långsamt för att inte förbruka mer energi än 
hennes kropp klarar av att få ut ur det fett som transporteras av blodet till 
muskelcellerna. Det fett som ligger upplagrat i fettcellerna ska inte bara 
hinna transporteras ut ur dessa, förpackas och transporteras med blodet 
till muskelcellerna, där fettpaketen åter ska packas upp. Dessutom ska 
innehållet hinna genomgå flera nedbrytningssteg innan dess energi omfor-
mats till den basala energiform som är den enda som muskelcellen kan 
använda. Allt detta tar tid, och Sara springer till att börja med långsamt för 
att inte förbruka mer energi än vad som hinner fyllas på med främst fett.

Upptrappningen från nattens sömn till joggning innebär inte desto 
mindre en fyrdubbling av energibehovet. Den fettbränning som redan är 
igång ska alltså helst hinna fyrdubblas, och det tar sin lilla tid.

När blodet pumpas ut till de arbetande muskelcellerna har det inte bara 

InTRO
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INTRO

fettpaket med sig. Det har även blodsocker med sig, som också är en ener-
giform som muskelcellerna kan omforma till samma basenergi som fettet 
slutligen ger. Blodsockret har efter nattens fasta stabiliserat sig på Saras fas-
tenivå. Det innebär att blodsockret inte alls är noll, utan Saras blod inne-
håller en hel del blodsocker, och detta kan tas upp av muskelcellerna. 
huruvida muskelcellerna nappar på denna möjlighet eller inte, beror på 
många faktorer. Det är inte självklart bästa strategin för kroppen att mus-
kelcellerna glufsar i sig det blodsocker som stryker förbi. Blodsockerreser-
verna är begränsade – det som finns i blodet räcker inte långt vid hård 
fysisk belastning, och den enda reserven för att direkt fylla på blodets för-
råd finns i levern, och inte heller den reserven är obegränsad.

Bilden kompliceras dessutom av att olika organ i kroppen har varie-
rande möjligheter att ta till sig de olika former av energi som kommer till 
dem med blodet. Muskelceller som inte arbetar alltför hårt har inga princi-
piella problem med att utnyttja blodets fettpaket. Det har däremot hjärnan, 
som på ett helt annat sätt är hänvisad till blodsockret. hjärnan kan visser-
ligen delvis ställa om sig till andra energiformer, men endast delvis, och 
endast om den under flera dygn utsatts för otillräcklig tillförsel av blod-
socker.

Sett ur hela kroppens synvinkel finns det därför skäl för muskelcellerna 
att i första hand ta för sig av de fettpaket som blodet förser dem med. Den 
energi som en människa har lagrad i form av fett räcker dessutom vanligt-
vis hundra gånger längre än den energi som blod och lever kan tillföra.

När Sara nu i sakta mak börjar jogga, kommer hennes muskelceller att 
fortsätta livnära sig huvudsakligen på fett, dels det fett som finns upplagrat 
i själva muskelcellerna, dels blodfetter. Det är dessutom inte första gången 
Sara tar denna joggingrunda. hon har gjort det två–tre gånger i veckan sen 
ett par år. För varje gång har musklernas ökade energibehov sänt signaler 
till komplicerade informationssystem att beredskapen att processa mer fett 
måste öka. Sakta men säkert har så också skett. Och idag, efter flera år av 
regelbunden träning, utgör fett en märkbart större andel av hennes energi-
förbrukning än innan hon började träna.

Efter cirka en kvart känner Sara att hon börjat få upp kroppsvärmen 
och flåset. Långsamt börjar hon öka tempot. Från att ligga på omkring fyra 
gånger sin energiförbrukning i vila, börjar hon förbruka fem och sex 
gånger mer. Fettprocessningen är redan maximal, och den extra energin 
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måste då tas ur blodsockret. För att ersätta den ökande förbrukningen av 
blodsocker, träder levern in och pytsar försynt ut lagom mycket blodsocker 
för att bibehålla fastenivån. För varje liten ökning i hastighet, kommer 
andelen blodsocker i musklernas energiförsörjning att öka.

Blodet som ska transportera fett och ökande mängder blodsocker till 
muskelcellerna, ska dessutom förse cellerna med syre från lungorna. När 
belastningen blir större, kräver muskelcellerna mer syre. Koncentrationen 
av syre i blodet kan inte ökas under den korta stund Sara är ute och springer, 
därför måste blodflödet öka, vilket innebär att hennes puls ökar. Men hon 
kan inte springa hur snabbt som helst. Det beror bland annat på att lungor, 
hjärta och blod bara kan ta upp och transportera ut en viss maximal mängd 
syre till muskelcellerna. Genom sin träning kan Sara på sikt påverka sin 
maximala syreupptagningsförmåga, men vid en viss tidpunkt är den given 
av en rad faktorer, där hennes träningsbakgrund är en.

När Sara långsamt ökar tempot, ökar hennes andningsfrekvens och 
hennes puls. Därmed ökar också hennes syreupptagning som stegvis när-
mar sig hennes maximala. Det som i ett givet ögonblick styr vilka energi-
källor hennes kropp använder, är hur nära maximal syreupptagning hon 
ligger. När hon efter inledande uppvärmning joggade i långsamt tempo 
kanske hon låg på 50 % av maximalt syreupptag. På denna nivå klarar 
musklerna av att ta upp sin mesta energi från fett och från det blodsocker 
som blodet tillför. Vid denna belastning står alltså källor utanför muskel-
cellerna för den mesta energin: det är till stor del leverns förråd av socker 
och fettcellernas förråd av fett som används.

När Sara ökar tempot och kommer upp mot 75 % av maximal syreupp-
tagning, är fettnedbrytning och leverns avgivning av blodsocker otillräck-
lig för att täcka det ökade energibehovet. Gradvis tar då muskelcellen mer 
av sitt eget energiförråd i anspråk. Därmed går muskelcellen in i ett kritiskt 
skede – dess energiförråd är begränsat, till skillnad från fettcellernas fett-
förråd, som i perspektivet av en joggingrunda är obegränsat. Vid denna 
belastningsnivå börjar alltså en timer ticka. När den nått noll är muskelns 
interna energiförråd tömt och en kritisk fas i prestationen inträder.

Fortsätter Sara att öka tempot och syreförbrukningen mot 80 och 85 % 
ökar också andelen energi som tas direkt från muskeln. Vid långvarig 
belastning på dessa nivåer börjar även ett visst inslag av protein spela en 
liten roll som energikälla. Protein är särskilt rikt förekommande i muskel-
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vävnad. Eftersom träning har som ett av sina syften att bygga upp just mus-
kelvävnad, blir belastning på dessa höga nivåer lite tveeggat.

Vid dessa höga belastningsnivåer kan blodet alltså inte tillföra muskel-
cellen den energi den behöver, och det är då den börjar använda sitt eget 
energiförråd i allt större utsträckning. Inte heller kan blodet under dessa 
omständigheter tillföra muskelcellen tillräckligt med syre för att förbrän-
ningen av energin ska kunna bli fullständig. När belastningen ökar, ökar 
visserligen syreupptaget, men inte i samma takt som energibehovet.

Energiutvinning ur blodsocker börjar med några relativt snabba steg 
som inte kräver något syre. Under lugnare förhållanden, upp till cirka 50 % 
av maximalt syreupptag, kan processningen av energin sedan fortsätta 
med steg som kräver syre. Det är dessa syrekrävande steg som innebär den 
verkligt stora utdelningen av energi från blodsocker. Men när blodet inte 
kan tillföra tillräckligt mycket med syre för att dessa syrekrävande steg ska 
kunna tas, slutar hela processen efter de inledande stegen som inte kräver 
syre. Det ämne som energiutvinningen då kommit fram till är mjölksyra.

När Sara i en uppförsbacke passar på att ta i extra mycket, märker hon 
hur puls och andning ökar dramatiskt och fortsätter hon trots detta att 
hålla det höga tempot känner hon så småningom att något händer i de 
muskler som arbetar hårdast. En nyckelroll i förklaringen till det hon kän-
ner är att mjölksyra börjar produceras i hennes ben. Mjölksyran har en 
negativ inverkan på muskeln som producerar den, och blodet får nu en ny 
uppgift: att forsla ut mjölksyran från muskeln. Så länge mjölksyraproduk-
tionen inte är högre än vad blodet förmår forsla bort, märker Sara inte så 
mycket av det hela. Men när belastningsnivån är så hög att koncentrationen 
av mjölksyra i muskeln stiger, då skickas signaler om annalkande utmatt-
ning till hennes nervsystem, och det krävs en allt större viljeansträngning 
från hennes sida för att fortsätta i det höga tempot.

När Sara efter ytterligare några sekunder kommit upp till backens krön 
och saktar ner tempot, ger hon kroppen möjlighet att ta hand om den 
mjölksyra som byggts upp i muskeln. Det som sker med mjölksyran sedan 
blodet transporterat ut mjölksyran ur muskeln är att den tas upp av levern 
som utnyttjar den energi som fortfarande finns orealiserad i mjölksyran. 
Mjölksyra är en nedbrytningsprodukt av blodsocker som ännu inte mött 
syre och som därför ännu inte omvandlats till de stora mängder energi som 
finns latenta i blodsockret. Mjölksyrans energi kan tas tillvara av levern på 
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flera olika sätt. Ett är att återföra den energi som utvunnits under vägen 
från blodsocker till mjölksyra i muskeln och återskapa blodsocker som 
sedan kan utsöndras igen av levern och tillföras muskeln. På så vis avlastas 
muskeln från besväret att ta hand om mjölksyran, och belastningen sprids 
ut jämnare över kroppen. De steg levern låter mjölksyran genomgå för att 
återbildas till blodsocker kräver heller inget syre, men däremot energi. Och 
det krävs mer energi att återbilda mjölksyra till blodsocker än muskeln 
minuten innan fick ut när den omvandlade blodsocker till mjölksyra. Det 
hela är därför ingen lönsam affär, men däremot en lysande strategi under 
kritiska stadier av hög belastning då det är viktigt att muskeln avlastas och 
andra delar av kroppen drar sitt strå till stacken.

Efter några minuter i lugnare tempo har trenden med stigande mjölk-
syra brutits och mjölksyranivån i muskeln har återgått till en nivå där blo-
det och levern hinner med att ta hand om den som eventuellt nybildas. Var 
nånstans den här jämviktsnivån ligger är naturligtvis någonting som kom-
mer att påverka Saras prestation. hur snabbt kan hon springa utan att 
mjölksyra ansamlas i hennes muskler? Att hitta den nivån och rätta sitt 
tempo därefter blir en central strategi för hennes träning.

Sara har märkt att hon för varje månad av idogt springande kan hålla 
ett något högre tempo utan att bli trött. hennes ämnesomsättning har bli-
vit effektivare och kan utsättas för allt hårdare påfrestningar utan att 
behöva producera mjölksyra. Transporten av syre ut till musklerna har bli-
vit effektivare och genomblödningen i muskelvävnaden bättre. ökad 
genomblödning i muskeln är viktig både för tillförsel av blodsocker och 
syre och för borttransport av mjölksyra. Regelbunden träning ger signaler 
till kroppen att sakta men säkert genomföra de förändringar som krävs för 
att stå bättre rustad nästa gång den utsätts för påfrestning.

För Sara har detta medfört att hennes förmåga att utnyttja fett som 
energikälla förbättras. hon tar idag en större andel av sin energi från fett 
vid en viss belastningsnivå än tidigare. hennes beroende av muskelns 
interna energiförråd vid en viss belastningsnivå har på motsvarande vis 
sänkts. Sammantaget innebär detta att Sara tär mindre på musklernas 
energidepåer och mer på sina fettdepåer under ett träningspass. Eftersom 
signaler om trötthet är kopplade till vissa av musklernas energidepåer, är 
denna förändring avgörande för hur hon mår under ett träningspass. hur 
mycket fett som förbrukats är inte kopplat till trötthetssignaler. Detta beror 
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bland annat på att processning av fett inte kan ske i frånvaro av syre och 
därför kan fettnedbrytning inte gå alternativa, syrefria vägar som ger upp-
hov till lika akut skadliga nedbrytningsprodukter som blodsockret genom 
ombildning till mjölksyra. Fett kan gå olika vägar, men ingen av dem är 
syrefri. ökad fettförbränning som resultat av ökat energibehov under 
ansträngning tar en helt syrebaserad väg utan andra nedbrytningsproduk-
ter än koldioxid och vatten. 

Under Saras träningsrunda gör hennes ökade förmåga till fettbränning 
att hon kan prestera mer och under längre tid utan att hennes muskler sig-
nalerar trötthet. hon kan för varje månad springa i ett lite snabbare tempo 
utan att gå över gränsen för den mängd syre hennes muskler behöver och 
kan ta upp. I detta tillstånd utgör kolhydrater och fett nästan 100 % av hen-
nes bränsle, och de går hela vägen genom syrebaserad nedbrytning till att 
sluta som koldioxid och vatten ute i muskelcellerna. Det hemoglobin som 
förde ut syret till muskelcellerna hjälper också till att ta hand om den kol-
dioxid som blir slutprodukten. Koldioxid är en gas som i vatten och blod 
omformas till bland annat kolsyra. Med blodet kommer koldioxiden så 
småningom till lungorna där den andas ut och återförs till atmosfären 
varifrån den en gång togs upp av de växter som med solljusets hjälp omfor-
made koldioxid till de energirika kolhydrater som nu driver Sara framåt.

Den koldioxid som hon andas ut kommer att åter kunna tas upp av 
gröna växter. Växterna sammanfogar koldioxid till stora energirika mole-
kyler med hjälp av solljuset. Den energi som för henne framåt är just sådan 
solenergi som en gång bands upp av de gröna växter som Sara ätit direkt, 
eller som blivit mat åt djur som hon ätit. När Sara andas ut koldioxid, åter-
för hon koldioxiden till atmosfären och gör den tillgänglig för de gröna 
växter som ska bli mat åt Sara nästa år eller nästnästa år.

Ju oftare och fortare och längre Sara springer, desto mer koldioxid andas 
hon ut. Men hon behöver inte oroa sig för detta. Ju mer hon springer, desto 
mer mat måste hon äta och ju fler gröna växter måste växa och ta upp kol-
dioxid. Den koldioxid Sara andas ut kommer att ingå i ett kretslopp. hon 
kommer att fortsätta vara i koldioxidbalans med naturen.

Det enda som stör henne är att alla de matvaror hon handlar i affären 
fraktats dit av dieseldrivna lastbilar. Och självklart krävs fler transporter 
om hon äter mer. Och hon måste äta mer för att orka springa mer. Lastbi-
larnas diesel kommer mestadels från fossila källor och den här ekvationen 
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blir svår att få ihop. Att de traktorer som används för att odla hennes mat 
också oftast går på fossil diesel gör ju inte saken bättre.

Men hon tänker sällan på detta utan desto oftare på hur svårt det är att 
komma upp den där timman tidigare på morgonen som hon behöver för att 
hinna med sin runda. hela dagen sitter hon sedan framför sin dator eller på 
möten, och rör sig bara när hon går till kopieringsrummet eller lunchrum-
met. På kvällarna sitter hon på föreläsningar, går på teater, bio eller konser-
ter. Först på helgen kan det bli lite extra tid för träning, och då gör hon ett 
eller ett par pass på gymmet. Men oftast äts den mesta tiden på helgerna 
upp av studier, jobb och socialt liv. I princip måste hon få in all sin fysiska 
aktivitet under en timma, fem dagar i veckan. Många av hennes vänner 
tycker hon är fantastisk som tränar så mycket. Själv känner hon sig stressad 
av att inte få in mer träningstid och hon får kämpa hårt med att få sig själv 
i säng på kvällarna för att orka upp den där timman tidigare, trots alla 
böcker hon vill läsa och alla vänner hon skulle vilja prata lite mer med.

Ibland tänker hon på hur det skulle ha varit att leva på stenåldern. Då 
skulle hon antagligen inte sprungit så mycket. Då skulle hon i stället vand-
rat i timtal genom skogen så långsamt att hon hunnit plocka kantarellerna 
och blåbären som växer där, sträcka sig efter hasselnötterna och samla in 
ved till vintern. hon skulle ha vittjat de fällor som hon och de andra i 
familjen gillrat dagen innan. hon kanske skulle ha klättrat upp i träd för 
att plocka ägg ur fåglarnas bon. hon skulle goda dagar ha kommit tillbaka 
fullastad, för att sätta igång med skinnberedning, keramiktillverkning, 
sömnad, matlagning. hon skulle ha burit vatten från bäcken upp till 
boplatsen. hon skulle vara fysiskt aktiv timma efter timma, hela dagen, 
men i sakta mak. Alla de olika sysslorna skulle ha gjort att hon använde alla 
muskler och fått tränat både styrka och smidighet.

hon har nu kommit en bit utanför den kompakta stadsbebyggelsen och 
ser åkrar och fält breda ut sig. Snart kommer det att spira havre eller vete 
här, och de växande stråna kommer att kunna ta upp den koldioxid hon 
andas ut. När hon inte längre ser några hus känner hon sig som en sten-
åldersmänniska i harmoni med naturen – fast hon funderar ibland på hur 
de kinesiska kvinnor har det som tillverkat hennes springskor i en enorm 
fabrik. Och på hur alla de arbetare mår som framställt de syntetiska mate-
rialen i skorna.

Trots den mulna morgonen svettas hon allt mer. Snart går hennes runda 
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hemåt igen. hon ser fram emot den väntande duschen, frukosten och mor-
gontidningen. Redan innan Sara går in i duschen dricker hon ett glas apel-
sinjuice som hon snabbt fixar själv genom att mixa klyftorna av två skalade 
apelsiner. Även om hon lagt upp sin springtur så att hon i görligaste mån 
använt fett som bränsle, har hon ändå gjort slut på en hel del av benmusku-
laturens interna energiförråd. När hon nu tillför blodet lättillgängliga kol-
hydrater, kommer en del av dem att transporteras ut som blodsocker till 
benens muskelceller. Muskelcellerna kan sedan lagra in blodsockret och 
åter ladda upp sitt naggade interna energiförråd. Återladdningen är som 
mest effektiv just efter en kraftig förbrukning av reserverna, varför åter-
hämtningen får en rivstart genom omedelbar tillförsel av kolhydrater 
direkt efter träningspasset. Dessutom ger den högre blodcirkulationen 
efter springturen en maximal blodgenomströmning i musklernas kapillä-
rer så att juicens kolhydrater verkligen når de hungriga muskelcellerna. 
Eftersom trötthetssignaler verkar hänga samman med energilagret i musk-
lerna, blir tiden för återhämtningen från trötthet kortare ju snabbare åter-
uppbyggnaden av musklernas energireserver kan komma igång.

När Sara duschat gör hon i ordning en kolhydratrik frukost för att hon 
vill fortsätta ge optimala förutsättningar för återuppbyggnaden av energi-
lagren i benmusklerna.

Men det var under springturen ofrånkomligt att även en del av muskel-
fibrernas proteiner bröts ner. överansträngning och därav följande ned-
brytning av muskelvävnad är en del i Saras träningsstrategi. När muskler 
ansträngs så hårt att de delvis bryts ner, skickas signaler om att dessa 
muskler bör förberedas bättre för denna grad och typ av ansträngning. När 
muskeln fått tid på sig att reparera sig, byggs den därför lite starkare, för att 
vara bättre rustad inför nästa hårda ansträngning. Nästa träningspass upp-
repas processen, och genom att optimera rytmen mellan belastning och 
vila kan hon med tiden märka hur hennes benmuskler får bättre styrka.

Muskler byggs av protein, och för att göra återhämtning och förstärk-
ning av muskler möjlig ser hon till att frukosten även är rik på protein: ost 
och korv på mackan, hackade nötter eller mandlar i gröten eller på fling-
orna som i sin tur innehåller havregryn som är proteinrikt, kokt eller stekt 
ägg, mjölk eller fil.

Genom glaset nymixad juice på väg in i duschen har hennes kropp 
redan fått något att bita i, eftersom allt fruktkött och alla fibrer från frukten 

33646_inlaga.indd   14 2011-08-24   15.36



15

INTRO

är med, och den långsamma processen att häva hungersignalerna och nå 
fram till mättnad har redan påbörjats innan hon ens slagit sig ner vid fru-
kostbordet. Processen att bli mätt tar mycket längre tid än det tar att få i sig 
den kalorimängd hon behöver, men medan hon duschar är denna process, 
tack vare glaset juice, redan igång. hon kan därför redan vid matbordet 
känna mättnaden komma, hon kan njuta av mättnadskänslan medan hon 
läser tidningen i lugn och ro – och innan hon satt i sig för mycket mat. 
Kanske är den stunden den bästa. Eller kanske var det när hon kände de 
heta vattenstrålarna från duschen mot huden?

En snabb blick på köksklockan avbryter hennes funderingar och hon 
plockar undan frukosten, lägger ner lunchen i några burkar och ger sig iväg 
till jobbet.
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Energin i vår mat kommer från solen via växterna

Den allra största delen av vår mat utgörs av djur och växter. En mindre del 
utgörs av ämnen som djur och växter producerat. Ytterligare en del utgörs 
av ämnen som producerats av människan med utgångspunkt från djur, 
växter och ämnen de producerat.

Äter vi kött, fisk, fågel eller skaldjur så äter vi djur. Äter vi potatis, 
morötter, lök, ris, majs, vete, havre, råg eller frukt så äter vi växter. Dricker 
vi mjölk eller äter ägg eller honung så äter vi livsmedel producerade av djur. 
Äter vi fil eller yoghurt så äter vi något som producerats av djur och som 
sedan bearbetats av bakterier som omformat dem under mer eller mindre 
sofistikerad kontroll av människan. Av mjölksockret i mjölken har mjölk-
syrabakterier producerat mjölksyra som gett det ursprungliga livsmedlet 
(mjölken) nya egenskaper, främst större surhet med följande bättre lag-
ringsegenskaper och nya smakupplevelser. Dricker vi vin eller öl får vi i oss 
alkohol som producerats av jästsvampar när de omformat det socker som 
druvan eller kornet lagrat upp.

I vår mat ingår även vatten, salt och mineraler som inte omedelbart här-
rör från växter eller djur. Dessa ämnen innehåller dock ingen energi.

Går vi tillbaka i näringskedjorna från animaliska livsmedel kommer vi 
slutligen till de växter som djur ätit. Den energi vi finner i animaliska livs-
medel är rester av den energi som fanns i de växter som djur i olika led ätit. 
Allt animaliskt liv bygger på energi framställd av växter och all energi vi 
får i oss med maten kommer alltså ytterst från växter.

Utmärkande för (gröna) växter är att de förmår omvandla solljusets 
energi till energirika ämnen som socker och fett. Energin i vår mat kom-
mer alltså alltid ytterst från solen. Människor och djur är beroende av ener-
gin hos växter. Växter är i sin tur beroende av energin i solljuset.
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Sol och energi
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Det finns organismer som har andra strategier för att utvinna energi. 
Svavelbakterier utvinner energi genom att omvandla energirika former av 
svavel till mindre energirika och själva ta hand om en del av energiöver-
skottet. Järnbakterier gör samma sak med järn och ligger bakom de före-
komster av sjö- och myrmalm som var förutsättningen för järnålderns (och 
därmed vikingatidens) järnframställning i Sverige. Dessa organismer ingår 
dock normalt inte i vår föda.

Den helt dominerande delen av vår mat, såväl vegetabilier som anima-
lier, härstammar från gröna växter. Skenbara undantag är till exempel 
svamp, som inte tillhör de gröna växterna och som inte kan fånga in ener-
gin från solljuset. Svamp bryter i stället ner döda organismer och tillgodo-
gör sig deras upplagrade energi. Svampar som utnyttjar energin i mult-
nande ris och stubbar tillgodogör sig den energi som trädet en gång lagrade 
upp genom att fånga in solljusets energi. Även energin i svamp vi äter kom-
mer därmed ursprungligen från solen, trots att svampen inte själv kan ta 
upp energi direkt ur solljuset.

Förutom av solljus är de gröna växterna beroende av koldioxid och vat-
ten för att kunna fånga, omvandla och lagra solenergin. Växterna utnyttjar 
solljusets energi för att sammanfoga de energifattiga ämnena koldioxid och 
vatten till energirika ämnen som lagras i växten.

Klorofyllet i gröna växter kan fånga solljus

Gröna växter är gröna för att de innehåller färgämnet klorofyll. Klorofyll 
tar upp rött och blått ljus. Det gröna ljuset däremot tas inte upp utan reflek-
teras och träffar vår näthinna. Vi upplever därför grönska som grön, men 
det som driver växternas energiprocesser är det röda och blåa ljuset som tas 
upp av klorofyllet.

Klorofyllet i de gröna växterna är komplicerade strukturer som intera-
gerar med fotoner, de energipaket som solljuset består av. Klorofyll är ett 
exempel på en molekyl. Molekyler är i sin tur uppbyggda av atomer.

Allt börjar djupt inne i solens inre

I solens centrum uppgår temperaturen till flera miljoner grader. Vid sådana 
temperaturer kan atomer omvandlas till andra atomer, och därmed kan 
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grundämnen omvandlas till andra grundämnen. I resten av denna bok 
kommer vi annars mest att studera reaktioner där molekyler omvandlas till 
andra molekyler. Dessa molekyler är uppbyggda av atomer som kombine-
rats på ett mer eller mindre komplicerat sätt.

I vår kropp dominerar omvandlingar mellan molekyler. Själva atomer-
nas och grundämnenas identitet påverkas inte under denna typ av för-
vandlingar. En viss atom kan genomgå miljarder förvandlingar och ingå i 
miljarder olika molekyler utan att dess atomära identitet ändras.

En atoms identitet ges av antalet protoner i dess kärna

Varje atom har en atomkärna med ett visst antal positivt laddade partiklar 
kallade protoner. Antalet protoner i en atoms kärna kallas dess atomnum-
mer. Atomnumret bestämmer vilket grundämne atomen tillhör. Endast 
under mycket extrema förhållanden kommer antalet protoner i en atom-
kärna att förändras. I livsprocesserna förekommer i princip inte sådana 
förändringar.

Det finns mindre än hundra olika naturligt förekommande grundäm-
nen, med atomnummer från 1 (väte) till 92 (uran). Endast en bråkdel av 
dessa grundämnen ingår i de molekyler som levande celler bygger upp. 
Grundämnena nr 1 (h, väte), 6 (c, kol), 7 (N, kväve) och 8 (O, syre) utgör de 
allra viktigaste byggstenarna i livets molekyler.

När livsprocesserna bygger upp och bryter ner molekyler förblir atom-
kärnorna intakta.

Livsprocesserna innebär förändringar i elektronskal

Utanför atomkärnan ligger negativt laddade elektroner i ett eller flera elek-
tronskal. De processer som sker i levande organismer innebär förändringar 
i lägena hos dessa elektroner.

När molekyler byggs upp sker det genom att atomer delar på elektroner, 
så att en viss elektron inte längre tillhör en enda atom utan två eller flera. 
Ofta delar atomer på ett elektronpar, som då utgör en elektronparbindning, 
även kallad kovalent bindning. Atomerna får då en enkelbindning mellan 
sig. Det bindande elektronparet betecknas med ett streck mellan grundäm-
nessymbolerna.

Nr 1 
väte, H

Nr 6 
kol, C

Nr 7 
kväve, N

Nr 8 
syre, O

Tre sätt 
att rita 
vätgas

H   :   H

H   -   H

:
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    Men två atomer kan även dela på två elektronpar, varvid en dubbel-
bindning föreligger. Delar exempelvis två kolatomer i en fettsyra på två 
elektronpar har man en dubbelbindning och fettsyran blir omättad.

Den omättade fettsyran får helt andra egenskaper än en mättad 
fettsyra som enbart har enkla bindningar mellan kolatomerna. 

De molekyler som utgör vår energi och bygger upp våra celler är ofta 
uppbyggda kring kedjor av kolatomer hopkopplade med enkla eller dubbla 
bindningar. Varje kolatom c har fyra bindningsmöjligheter, så en kolatom 

inblandad i enkelbindningar till två andra kolatomer har två åter-
stående bindningsmöjligheter, som ofta utnyttjas till att binda väte-
atomer h. När man ska rita upp en sådan kolkedja blir det lätt plott-
rigt med alla c och h, så man går då över till ett skrivsätt där vätena 

inte ritas ut och kolen bara anges med knyckar och ändpunkter i kedjan. 
Men kärnorna i kolatomerna är inte inblandade när elektronerna 

arrangerar om sig till att ligga i par som utgör bindningar.
Oavsett hur atomerna arrangerar sig till de hundratusentals olika mole-

kyler vi har i vår kropp, så kan de alltid grupperas i de grundämnen de 
tillhör. De viktigaste grundämnena i vår kropp (väte, kol, syre och kväve) 
har sina ”medlemmar” (atomer) representerade i de mest olika konstella-
tioner (molekyler).

Från mikrokosmos till makrokosmos går vägen via Mol

Atomer och molekyler ligger storleksmässigt typiskt kring en miljarddels 
meter och det behövs ett stort antal av dem för att komma från deras mik-
rokosmos till vår egen verklighet.

För att hälla upp en enda centimeter vatten i ett vanligt dricksglas (cirka 
18 ml vatten) behövs lika många vattenmolekyler som det skulle behövas 
spelkulor för att täcka hela Sveriges yta till en tjocklek i höjd med taket på 
Turning Torso (190 meter).

Just detta antal har visat sig smidigt att använda eftersom det förbinder 
den mikrokosmiska massenheten ”u” med den makrokosmiska massenhe-
ten g (gram). Enheten ”u” används om enskilda atomer och molekyler, och 
en enskild väteatom har i runda svängar massan 1 u. För att få ihop så många 
väteatomer att de tillsammans väger 1 g, visar det sig att man ska ta just 
samma antal väteatomer som de där spelkulorna som behövs för att täcka 

C
C

C C

HH

H H

H

C

H

H H

C
C

C
C

HH

H H

H
C

H H

H H H

I en mättad 
fettsyra finns 

bara enkla 
bindningar 

mellan kolen.

Förenklad 
struktur

formel för  
en mättad 
fettsyra. 
Knyckar 

markerar 
kolatomer.

I en enkel
omättad 

fettsyra finns 
en dubbel
bindning 

mellan två 
kolatomer.

HO
O
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hela Sverige upp till taket på Turning Torso. Detta antal kallas för en mol. En 
mol är alltså det antal vi behöver av en atom eller en molekyl för att komma 
från ”u” till g.

Begreppet mol dyker upp i olika sammanhang, exempelvis anger man 
fasteblodsockret i millimol per liter, alltså tusendels mol blodsockermole-
kyler i varje liter blod.

En mol är ett mycket stort tal. Du kan själv skriva ut talet genom att 
skriva 602 och därefter 21 nollor. Du kan skriva ”stycken” efteråt, eftersom 
begreppet mol handlar om ett antal av något. Spelkulor till exempel.

Antalet neutroner i ett grundämne kan variera

En atomkärna innehåller förutom de positivt laddade protonerna även elek-
triskt neutrala partiklar kallade neutroner. För atomkärnor med ett visst 
antal protoner, och därmed tillhörande ett visst grundämne, kan antalet 
neutroner variera. Atomkärnor med ett fixerat antal protoner, men med ett 
varierande antal neutroner, utgör olika isotoper av grundämnet ifråga.

Vissa kombinationer av antal protoner och antal neutroner visar sig 
vara oharmoniska och instabila, varför atomkärnor med sådana kombina-
tioner genomgår omvandlingar till att bli mer stabila. Sådana omvand-
lingar av instabila atomkärnor kan ibland ske i åtskilliga steg och kallas 
radioaktivt sönderfall. Sådant sönderfall kan ske med olika hastighet. Man 
brukar ange hastigheten för olika typer av sönderfall genom att ange hur 
lång tid som går innan antalet instabila kärnor halverats.

Det visar sig att denna tid, halveringstiden, är densamma oavsett antalet 
kärnor man har från början.

Kol-14 är en instabil atomkärna

Grundämnet kol har alltid 6 protoner i sin kärna och totalt 6 elektroner i 
sina elektronskal. Antalet neutroner i kärnan kan däremot variera. Om 
antalet neutroner i kolkärnan är 6, är kärnan stabil. Men vissa kolkärnor har 
8 neutroner, vilket inte är ett stabilt tillstånd, utan sådana kolkärnor sönder-
faller. Endast en kolatom på tusen miljarder har 8 neutroner. har man ett 
visst antal kolkärnor med 8 neutroner, kommer hälften av dem att ha sön-
derfallit efter 5 730 år.
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När man anger olika isotoper av ett visst grundämne, brukar man ange sum-
man av antalet protoner och neutroner i kärnan, vilket kallas kärnans mass-
tal. En kolkärna har alltid 6 protoner. Om antalet neutroner är 8, blir mass-
talet 6 + 8 = 14, och beteckningen för denna instabila isotop blir kol-14. 

På motsvarande sätt betecknas det vanliga, stabila kolet som kol-12.
Kol-14 bildas genom reaktioner mellan kväve och solstrålning på höga höj-
der i atmosfären. Det finns därför alltid en viss mängd kol-14 i den koldi-
oxid som finns i atmosfären. Växter tar upp atmosfärens koldioxid och 
djur äter i sin tur dessa växter. Växter och djur har därför alltid en viss 
andel kol-14 i sig. När en växt eller ett djur dör, upphör upptaget av kol-14 
från atmosfären. Eftersom de i dödsögonblicket kvarvarande kol-14-kär-
norna i djuret eller växten ständigt sönderfaller, kommer andelen kol-14 i 
det kvarvarande organiska materialet att minska på ett förutsägbart sätt. 
Genom att studera andelen kvarvarande kol-14 i organiskt material kan 
åldern på det organiska materialet bestämmas.

Omvandlingen av kol-14 är ett exempel på att förändringar inne i atom-
kärnan förekommer i levande organismer, men inte heller i detta fall är det 
en process som egentligen utnyttjas för någon livsprocess. Livets molekyler 
och processer hade varit desamma även utan förekomst av kol-14.

Väte omvandlas till helium i solens inre.

Livet självt inbegriper inte omvandlingar av atomkärnor. Däremot vilar 
livet helt på de förändringar av atomkärnor som sker i solens inre. Tempe-
raturen på 13 miljoner grader ger förhållanden i solens inre som är helt 
skilda från dem som råder här på jorden. Vid så höga temperaturer håller 
inga bindningar mellan atomer, så det är inte speciellt givande att leta efter 
molekyler i solens inre.

De omvandlingar som sker i solen inbegriper övergångar mellan grund-
ämnen, i synnerhet omvandlingen från grundämne nr 1, väte, till grund-
ämne nr 2, helium.

När väte blir till helium frigörs enorma mängder energi, och det är 
denna energi som så småningom når jorden som solljus.

När väte omvandlas till helium, omvandlas en del av det använda vätets 
massa till energi. Det bildade heliumet väger alltså lite mindre än det 
använda vätet. Den massa som saknas har omvandlats till energi enligt 
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Einsteins berömda formel E = mc2, det vill säga den energi som frigörs vid 
fullständig förintning av en viss massa, kan beräknas som denna massa, m  
(uttryckt i kg) multiplicerad med ljushastigheten, c (uttryckt i m/s), i kvad-
rat. Solen består till 75 % av väte, så i solen finns stora bränsleförråd. Man 
räknar med att solen kommer att kunna fortsätta omvandla väte till helium 
i ytterligare cirka fem miljarder år, trots att solen varje sekund minskar i 
massa med fyra miljoner ton på grund av denna process.

Helium ligger lägre i energi än väte

Kärnan i väteatomen utgörs i mer än 999 fall av 1 000 av en naken proton 
utan neutron. I helium däremot utgörs de flesta atomkärnor av två proto-
ner och två neutroner. I heliumkärnan har varje proton lägre energi än den 
ensamma protonen i vätekärnan. När ensamma protoner, genom en pro-
cess i flera steg, omorganiserar sig till att ligga två och två och dessutom 
omge sig med två neutroner, hamnar de i ett lägre energitillstånd, ungefär 
som när en sten rullar nedför en bergssluttning.

Det är inte särskilt sannolikt att fyra bollar krockar i luften i samma 
ögonblick. Och det är inte så att fyra vätekärnor i ett slag slås ihop till en 
heliumkärna i solens inre. I stället är det fråga om en serie processer med 
högst två kolliderande partiklar i varje steg. Den totala processen kallas 
proton-proton-processen, eftersom en typisk naken vätekärna helt enkelt 
är en proton. I första steget slår två protoner ihop sig varvid den ena proto-
nen omvandlas till en neutron. Den uppkomna partikeln har alltså en pro-
ton och en neutron. Atomnumret är således 1 varför det är en vätekärna. 
Men till skillnad från vanliga vätekärnor finns här även en neutron. Vi har 
alltså att göra med en annan isotop av väte, kallad tungt väte eller deute-
rium. 

Denna partikel tar sedan upp en tredje proton, vilket ger en helium-
kärna med en neutron och alltså masstal 3. I ett sista steg, som kan gå 
till på olika sätt, bildas så slutligen heliumkärnor med två neutroner. 

De resulterande förenade fyra protonerna och neutronerna har 
var och en mindre energi än de fyra fria protoner som var utgångs-
punkten. Eftersom ingen energi bara försvinner, måste mellanskill-
naden på något vis lämna de partiklar som är inblandade i omvand-
lingen från väte till helium. En del av denna överskottsenergi lämnar 

n

Vanligt väte 
har ingen 
neutron 
i kärnan

Tungt väte 
har en 

neutron (n) 
i kärnan

I solen omvandlas väte 
till helium och energi

väte 

helium
+

energi
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de interagerande partiklarna som strålning. hela processen att väte 
omvandlas till helium kallas fusion. Fusionerande väteatomer utsänder 
alltså strålning. Eftersom fusionen sker i solens centrum, där tillräckligt 
hög temperatur råder, måste denna strålningsenergi sedan transporteras 
utåt genom solen tills den slutligen når solytan.

De extremt energirika fotoner, eller gammapartiklar, som frigörs under 
fusionsprocesserna i solens kärna, har en lång resa genom glödande gaser 
och kraftiga gravitationsfält framför sig. Energin från den första fotonen 
som frigörs i fusionen kan behöva 100 000 år på sig för att nå solens yta.

Solljuset alstras då gaser i solens yta upphettas

Solljuset som är utgångspunkten för energin i vår mat alstras när fusions-
energin från solens centrala delar, i form av energirika fotoner, så små-
ningom når gaserna i solens yta. Gaserna upphettas då till 6 000 grader 
varvid elektroner tillförs så mycket energi att deras lägen i förhållande till 
kärnan ändras.

När energi finns i överflöd, som är fallet vid solens yta, tar elektroner 
upp en del av detta energiöverflöd. Processen kallas excitering, och elektro-
ner med högre energi än i grundtillståndet kallas exciterade. De befinner 
sig i sitt exciterade tillstånd en mycket kort tid, varefter de återgår till sitt 
grundtillstånd och därvid utsänder nya fotoner, ljus, som efter åtta minuter 
når jorden.

Elektroner i olika skal har olika hög energi

Ju högre upp i elektronskalen en elektron befinner sig, desto högre energi 
har den, eftersom den befinner sig längre bort från den positiva kärnan.

Negativa elektroner attraheras till positiva protoner. För att skapa ett 
avstånd mellan en viss elektron och de attraherande protonerna i kärnan, 
måste det ske en (teoretisk) förflyttning av elektronen bort från kärnan. 
Denna förflyttning sker mot en attraktiv kraft in mot kärnan, och kräver 
därför tillförsel av energi.

Den tillförda energin kan sedan tänkas bli bevarad hos elektronen. Ju 
längre bort från kärnan elektronen befinner sig, desto högre energi har den 
därmed. 
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När elektroner återgår till grundtillståndet utsänds strålning

De exciterade elektronerna faller snart tillbaka till ett lägre skal igen, 
eftersom naturen strävar efter lägsta möjliga energi. Men för att kunna 
göra detta måste de göra sig av med energiskillnaden, vilket sker 
genom utsändande av strålning.

En del av denna strålning lämnar solytan och strålar ut i rymden. 
En mycket liten del av strålningen når så småningom jorden.

Eftersom gaserna i solens yta är utsatta för en stark tyngdkraft, 
kommer gasatomerna att ligga så nära intill varandra att deras elek-
troner interagerar på en mängd olika sätt. När elektroner faller ner 
från högre liggande skal, påverkar de därför elektroner i intilliggande 
atomer. Många av dessa interaktioner är förknippade med energiför-
luster i form av strålning som sänds ut och det blir en närmast obe-
gränsad mängd olika stora energipaket, fotoner, som utstrålas.

Strålning av olika energi har olika våglängd

Ljus och annan strålning kan beskrivas som en vågrörelse i ett elektromag-
netiskt fält och avståndet mellan två vågtoppar kallas våglängd. Man talar 
därför om elektromagnetisk strålning. Ljus är alltså en form av elektromag-
netisk strålning. Varje färg och varje nyans av en färg karaktäriseras av våg-
längden för den elektromagnetiska vågrörelse som bär fram just den färgen.
Vilken färg en ljusstråle har beror alltså på dess våglängd. Våglängden i sin 
tur bestäms av energimängden hos fotonen. Den energi som en foton bär 
på bestämmer alltså dess våglängd och därmed färgen på ljuset. När ener-
gin i strålningen ökar, så minskar våglängden. Ju fler rörelser upp och ner 
som vågrörelsen genomgår på en meter, desto mer energi har den vågen.

Solstrålningen uppvisar ett kontinuerligt spektrum

De fotoner som lämnar solens yta har så olika energier att de i princip 
representerar alla möjliga färger av ljus. En sådan sammanställning av 

Elektronerna ligger 
i skal med ökande 

energi utåt

ökande energi

Elektronerna kan ta upp 
energi och exciteras. Vid 

deexcitering avges 
överskottsenergin 

som ljus

ljus

excitering 
deexcitering

Ljus med lång våglängd har låg energi Ljus med kort våglängd har hög energi
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regnbågens alla färger kallas för ett spektrum inom det synliga våglängds-
området.

Eftersom energin i en foton är större ju kortare våglängden är för den 
vågrörelse som bär fram den, har exempelvis rött ljus längre våglängd och 
därmed lägre energi per foton än grönt ljus.

Ännu större energiskillnader får vi när vi går till områden av solspek-
trum som ligger utanför det synliga området. Ultraviolett strålning (UV) 
ligger på den högenergetiska sidan av violett. Röntgenstrålning har ännu 
kortare våglängder än UV-området och är således ännu mer energirik.

Det finns även våglängdsområden som ligger på den lågenergetiska 
sidan av det synliga området, exempelvis infraröd strålning, IR, som har 
längre våglängder än det synliga området. Vi kan alltså inte se IR, däre-
mot kan vår hud registrera IR, vilket sker när vi på några centimeters 
avstånd känner värmen från en het yta som inte utsänder någon synlig 
strålning. När vi känner värmestrålningen från en varm kakelugn där 
glöden slocknat, är det IR vår hud registrerar. 

Solen alstrar strålning som täcker alla dessa synliga och icke synliga 
områden.

De högenergetiska elektronerna i solytan utsänder alltså strålning 
med olika stor energi. En del av denna strålning ligger inom det synliga 
området, och dessa våglängder kommer tillsammans att utgöra ett 
spektrum av olika färger. När detta sammansatta ljus når våra ögon upp-

lever vi det som vitt, men vi får en uppfattning om de enskilda färgerna som 
ingår i vitt ljus när vi ser en regnbåge. Vattendroppar i atmosfären har då 
uppdelat solljuset i dess olika färger. Varje vattendroppe delar upp det vita 
ljuset i spektrums färger, och det är vinkeln mellan solen, vattendroppen 
och åskådaren som avgör vilken av färgerna som från en viss vattendroppe 
når en betraktare på en viss ort.

Slutsteget i fullständig förbränning av kolhydrater och fett  
är återbildning av vatten och koldioxid

Kolhydrater och fett är olika former av molekyler som domineras av kol 
och väte. En viss mängd syre finns även, mest i kolhydraterna. När vi äter 
kolhydrater och fett kommer den största delen av dessa att användas för att 
utvinna energi. Vi frigör den lagrade energin i kolhydrater och fett genom 
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att i små steg låta vätena plockas bort från kolen och kolatomerna frigöras 
från fettets och kolhydraternas kedjeformiga strukturer. Såväl väte som kol 
får slutligen kontakt med inandningsluftens syre. Det hela slutar med att 
både kolhydrater och fett omvandlas till det vatten och den koldioxid varur 
de en gång skapats. Energin som växterna upptog ur solljuset har vi under 
tiden använt till rörelse, sjukdomsbekämpning, tänkande och fortplant-
ning, vilket allt resulterat i ökad molekylrörelse, vilket är värme, som slut-
ligen utsänder IR-strålning.

En grundläggande naturlag säger att ingen energi kan förstöras, den 
kan bara omvandlas. Utgångsämnena koldioxid och vatten (i form av 
vattenånga) återbördar vi för varje andetag till atmosfären. Fotonerna 
från solen har däremot inte återbördats. Livsprocesserna på jorden 
alstrar inte synligt ljus mer än i undantagsfall som hos lysmaskar och 
mareld. Den helt dominerande livsprocessen på jorden innebär energi-
mässigt att synligt ljus, främst rött och blått, används av växterna för 
att bilda energirika föreningar, och när vi själva bryter ner dessa igen 
alstras värmestrålning, IR.

Livsprocessen kan därför sammanfattas i att synligt ljus omvandlas 
till IR.

Organismernas strukturering skapas till priset av ökat kaos  
i resten av universum

Den solstrålning som jorden tar emot, kommer från en yta som är 
6 000 grader het. Strålningen når jorden och växterna tar upp en del av 
våglängderna och binder strålningsenergin i energirika ämnen. När 
energin i dessa ämnen sedan genom olika aktiviteter åter frigörs av 
växten själv eller djur som äter växten, ger aktiviteten upphov till en 
temperaturhöjning i dessa varelser. För oss däggdjur handlar det om en 
temperaturhöjning upp till cirka 37 grader.

En naturlag säger att spridningen i våglängder som utstrålas från en 
kropp är beroende av temperaturen hos kroppen. Spridningen i våglängder 
som utstrålas från en mycket het yta som solens, är mer hopsamlad och 
koncentrerad än strålningen från en betydligt kallare yta, som en djur-
kropps. En djurkropps utstrålade våglängder, där infrarött dominerar, lig-
ger alltså mycket mer utspridda.

IR

ljus

IR

Liv omvandlar synligt 
ljus till värme (IR)
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När någonting ligger hopsamlat och koncentrerat representerar det 
ordning och struktur. När någonting däremot är utspritt representerar det 
oordning, kaos eller entropi. Kläder i en byrå är ordning och låg entropi. 
Kläder kringspridda på säng, soffa och golv är oordning och hög entropi.

Till jordens växter kommer synlig strålning med ett koncentrerat spek-
trum av våglängder. Växterna använder energin i detta koncentrerade våg-
längdsintervall till att framställa energirika molekyler. Djuren äter väx-
terna och använder deras upplagrade energi till sina egna livsprocesser. 
När djuren frigör energin i växterna, sker det alltid med betydande energi-
förluster i form av värme. Detta leder till en förhöjd temperatur i djurens 
kroppar. Men temperaturen i djurkroppen är mycket lägre än temperatu-
ren på solytan. Den värmestrålning som djuren utsänder har därför ett mer 
utspritt spektrum av våglängder och representerar en högre grad av entropi. 
Livsprocesserna drivs av denna transformation från ordning till oordning, 
alltså från låg till hög entropi.

Solljuset tillför energi till jorden

Långtifrån allt solljus som når jorden upptas av växternas klorofyll. Mer-
parten värmer i stället upp land och hav. När hav värms upp avdunstar 
vattenånga som på höga höjder åter kondenseras till regn som samlas i flo-
der på sin väg tillbaka till havet.

Ett sätt att ange energiinnehållet i solstrålning är att mäta uppvärm-
ningen av en viss mängd vatten som solstrålningen kan åstadkomma. Den 
energimängd som värmer 1 g vatten 1 grad definieras som 1 kalori, förkortat 
cal. Ordet kalori kommer från latinets ”calor” som betyder värme och som 
fortfarande finns kvar i denna betydelse i spanskans ”calor”, värme.

Vattenfall och forsar drivs, via vattnets kretslopp, av solenergi. Solen 
lyfter upp vatten till en viss höjd, och ger det därmed en viss lägesenergi. 
hur stor denna lägesenergi är beror på hur högt vattnet lyfts upp. När vatt-
net sedan stegvis rör sig mot lägre områden, kan dess lägesenergi omvand-
las till rörelseenergi och utnyttjas till att driva vattenhjul och vattenkraft-
verk. hur mycket energi som kan utnyttjas av ett vattenkraftverk beror på 
mängden (massan) av vatten samt fallhöjden. När 1 g vatten faller 1 m 
utvecklas en energi på cirka 0,01 joule. Enheten joule förkortas J. 
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Energi mäts i kalorier ...

Den energi som åtgick för att värma och avdunsta havsvattnet är givetvis 
kopplad till den energi som finns bunden i vattnet som lägesenergi innan 
det faller tillbaka ner. De två sätten att mäta energi har alltså ett samband.

Det ena sättet att mäta energi utgår från att höja temperaturen hos vat-
ten. För att höja temperaturen på en liter vatten (1 liter = 1 000 ml = 1 000 g 
= 1 kg vatten) med en grad åtgår det en energimängd på 1 000 cal = 1 kilo-
kalori = 1 kcal. Tänker man sig att man börjar med en liter nollgradigt vat-
ten i en kastrull och vill värma det till kokpunkten 100 grader, får man 
alltså tillföra minst 100 kcal, eftersom man dessutom har en hel del värme-
förluster från kastrullen.

För varje slags livsmedel kan man beräkna och ange hur mycket energi 
livsmedlet innehåller per massenhet. Oftast anger man energiinnehållet 
per 100 g livsmedel.

Enheten kilokalorier för att ange energiinnehållet i ett visst livsmedel 
ansluter väl till hur man experimentellt utför bestämningen av ett livsmed-
els energiinnehåll. Man låter då nämligen det torkade livsmedlet förbrän-
nas och den värme som avges får värma upp en noggrant bestämd mängd 
vatten i en apparat kallad kalorimeter.

Ofta hoppar man över prefixet ”kilo” i ordet ”kilokalori” och talar bara 
om kalorier. Men man bör använda kilokalori för att undvika missför-
stånd. (Man säger ju inte ”meter” om man menar ”kilometer”.)

... eller i joule

I stället för att utgå från hur mycket man kan höja temperaturen i en viss 
mängd vatten, kan man basera sitt energiresonemang på hur mycket arbete 
en viss energimängd förmår uträtta. Jordens tyngdkraft drar i en vikt på 1 
kg med en kraft av cirka 10 newton (N) riktad nedåt. För att lyfta denna 
1-kilosvikt 1 m upp, måste man själv utveckla en lika stor kraft uppåt, mot-
riktad tyngdkraften, alltså 10 N uppåt under sträckan 1 m. Arbetet man då 
uträttar fås som kraften man utvecklar multiplicerad med sträckan, i detta 
fall 10 N × 1 m, vilket blir 10 Nm (newtonmeter). Enheten newtonmeter är 
alltså ett mått på uträttat arbete och därmed ett mått på den energi som 
krävs för att utföra arbetet. Newtonmeter är därmed en energienhet. Men 
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namnet newtonmeter är lite krångligt och i stället har man infört 1 joule (J) 
som identiskt med 1 newtonmeter. Alltså är 1 Nm detsamma som 1 joule. 
När du lyfter 1 kg 1 m upp kan man därför istället säga att du förbrukar 
energin 10 J. Lyfter du 10 kg 1 m upp förbrukar du 100 J. Väger du 80 kg och 
vandrar uppför ett berg på 200 m, förbrukar du 800×200 = 160 000 J eller 
160 kilojoule = 160 kJ. Ganska snabbt kommer man alltså upp i energi-
mängder där det blir praktiskt att tala om kilojoule, förkortat kJ.

100 g strösocker innehåller 1 700 kJ = 1 700 000 J . Det innebär att 100 g 
socker teoretiskt räcker för att en person på 80 kg ska kunna vandra uppför 
ett 1 700 000/800 = 2 125 m högt berg! 100 g socker ryms i ett knappt fyllt 
decilitermått. Men energiomsättningen i kroppen sker aldrig med 100 pro-
cents verkningsgrad. Så i praktiken får man andra siffror än dessa teore-
tiska (och kan äta mer...).

Både kcal och kJ är alltså enheter som anger energi. Sambandet mellan 
dem kan man bestämma genom att upphetta vatten med elektricitet. 
Genom att observera hur mycket elektricitet som går åt till detta kan man 
räkna ut att det behövs 4,18 kJ för att upphetta 1 liter vatten 1 grad. Det vill 
säga 1 kcal = 4,18 kJ. I runda svängar får man alltså antalet kJ ur antalet kcal 
genom att multiplicera med 4. De ovan nämnda 100 g socker med sina 1 700 
kJ innehåller 400 kcal. Multiplicerar man 400 med 4 får man ju 1 600 vilket 
är ett hyfsat värde för ett ungefärligt överslag.

Effekt mäts i watt

hittills har vi bara talat om hur stor den totala energiutvecklingen är. I ett 
av exemplen ovan fick en person på 80 kg vandra uppför ett 200 m högt 
berg varvid 160 kJ förbrukades. Men personens egen upplevelse av denna 
bergsbestigning blir ju väldigt olika om den genomförs på 2 timmar eller 
på en halvtimma.

I stället för att titta på hur mycket energi som totalt utvecklas, kan vi 
titta på hur mycket energi som utvecklas under en viss tidsenhet. Energi-
förbrukning per tidsenhet kallas effekt. Eftersom grundenheten för tid är 
sekunden, har man valt att se på energiutveckling per sekund, det vill säga 
J/s, och man har döpt denna enhet till watt (W). Alltså: 1 W = 1 J/s.

En lågenergilampa på 15 W förbrukar alltså 15 J varje sekund. En klassisk 
60 W glödlampa ger ifrån sig lika mycket energi som du skulle förbruka 

1 kcal 
= 

4,18 kJ

10 kg

1 m
på
1 s

100 W
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namnet newtonmeter är lite krångligt och i stället har man infört 1 joule (J) 
som identiskt med 1 newtonmeter. Alltså är 1 Nm detsamma som 1 joule. 
När du lyfter 1 kg 1 m upp kan man därför istället säga att du förbrukar 
energin 10 J. Lyfter du 10 kg 1 m upp förbrukar du 100 J. Väger du 80 kg och 
vandrar uppför ett berg på 200 m, förbrukar du 800×200 = 160 000 J eller 
160 kilojoule = 160 kJ. Ganska snabbt kommer man alltså upp i energi-
mängder där det blir praktiskt att tala om kilojoule, förkortat kJ.

100 g strösocker innehåller 1 700 kJ = 1 700 000 J . Det innebär att 100 g 
socker teoretiskt räcker för att en person på 80 kg ska kunna vandra uppför 
ett 1 700 000/800 = 2 125 m högt berg! 100 g socker ryms i ett knappt fyllt 
decilitermått. Men energiomsättningen i kroppen sker aldrig med 100 pro-
cents verkningsgrad. Så i praktiken får man andra siffror än dessa teore-
tiska (och kan äta mer...).

Både kcal och kJ är alltså enheter som anger energi. Sambandet mellan 
dem kan man bestämma genom att upphetta vatten med elektricitet. 
Genom att observera hur mycket elektricitet som går åt till detta kan man 
räkna ut att det behövs 4,18 kJ för att upphetta 1 liter vatten 1 grad. Det vill 
säga 1 kcal = 4,18 kJ. I runda svängar får man alltså antalet kJ ur antalet kcal 
genom att multiplicera med 4. De ovan nämnda 100 g socker med sina 1 700 
kJ innehåller 400 kcal. Multiplicerar man 400 med 4 får man ju 1 600 vilket 
är ett hyfsat värde för ett ungefärligt överslag.

Effekt mäts i watt

hittills har vi bara talat om hur stor den totala energiutvecklingen är. I ett 
av exemplen ovan fick en person på 80 kg vandra uppför ett 200 m högt 
berg varvid 160 kJ förbrukades. Men personens egen upplevelse av denna 
bergsbestigning blir ju väldigt olika om den genomförs på 2 timmar eller 
på en halvtimma.

I stället för att titta på hur mycket energi som totalt utvecklas, kan vi 
titta på hur mycket energi som utvecklas under en viss tidsenhet. Energi-
förbrukning per tidsenhet kallas effekt. Eftersom grundenheten för tid är 
sekunden, har man valt att se på energiutveckling per sekund, det vill säga 
J/s, och man har döpt denna enhet till watt (W). Alltså: 1 W = 1 J/s.

En lågenergilampa på 15 W förbrukar alltså 15 J varje sekund. En klassisk 
60 W glödlampa ger ifrån sig lika mycket energi som du skulle förbruka 

1 kcal 
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1 s
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genom att lyfta en vikt på 6 kg upp 1m varje sekund. Lyfter man en 
10-kilosvikt 1 m uppåt på 1 s utvecklar man alltså effekten 100 J/s 
eller 100 W. 

Människan utvecklar 100 W 

Energi förbrukas inte bara vid förflyttningar uppåt, även sådan 
muskelaktivitet som hjärtslag och andning förbrukar energi. Nerv-
impulser, tänkande, immunförsvar och ämnesomsättning kräver 
likaså energi.

Människokroppen utvecklar därför en viss effekt inte bara vid 
fysisk belastning, utan även i vila, eftersom blodcirkulation och ämnesom-
sättning ger en viss överskottsvärme som strålar ut från huden. Denna så 
kallade basmetabolism är olika från person till person. Den varierar med 
ålder och kroppsvikt. För en vuxen man ligger den genomsnittligt strax 
under 100 W.

Sällan är man i vila en hel dag, utan mer intressant är kanske att se på 
energiomsättningen under en ”stillsam dag”. Då kommer man för de flesta 
personer upp kring en effekt på 100 W. 

Eftersom 1 W = 1 joule per sekund, ger denna effekt en daglig energiför-
brukning på 60×60×24×100 = 8 640 kJ. Uttryckt i kilokalorier blir det strax 
över 2 000 kcal per dygn.

För de ungefärliga beräkningar vi kommer att göra nöjer vi oss med det 
ungefärliga värdet 100 W som representativt, och vi kallar denna effektnivå 
för enkelhetens skull basmetabolism.

Man bränner högst 10 g fett per timme på fastande mage

Ska man med basmetabolismen på 100 W förbränna 100 g socker med ener-
giinnehållet 1 700 kJ, tar det 1 700000/100/60/60 = 4,7 timmar, alltså cirka 5 
timmar.

På samma sätt innehåller 100 g (drygt 1 dl) rapsolja 3 700 kJ. För att 
förbränna energiinnehållet i 100 g rapsolja med basmetabolismens 100 W 
krävs 3 700 000/100/60/60 = 10,3 timmar, d.v.s. drygt 10 timmar. Varje 
timme på fastande mage bränner man alltså cirka 10 g fett, om man inte tär 
på andra energiförråd.

Lyfter man  
10 kilo  

1 meter 
uppåt på  
1 sekund  

så utvecklar 
man 100 

watt.
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Vid löpning med en genomsnittlig belastning på bortåt 10 gånger bas-
metabolismen, behöver man hålla på i drygt 1 timme för att förbränna 100 
g fett, vilket med en hastighet på 10 km/timme motsvarar 10 km. Att bränna 
1 kg fett med löpning kräver alltså 10 rundor på 10 km, förutsatt att man då 
enbart bränner fett, vilket man sällan gör!

För att bränna 1 kg fett med enbart basmetabolism krävs cirka 100 tim-
mar, alltså ungefär 4 dygn. Ligger man på sofflocket bränner man procen-
tuellt mer fett, men för att bränna 1 kg fett får man då ligga på soffan utan 
mat i 4 dygn! 

Även om detta är teoretiska räkneexempel kan vi redan nu konstatera 
att energiinnehållet i fett är mycket högt, och att det kräver stora uppoff-
ringar att bli av med fett man väl lagt på sig.

Effekt multiplicerad med tid återger oss energi

Ett vanligt sätt att beräkna energiåtgång, exempelvis på elräkningar, är att 
studera under hur många timmar en effekt på 1 kW skulle kunna räcka. 
Om en viss energimängd skulle räcka till att utveckla effekten 1 kW under 
en timme (förkortat h), uppgår denna energimängd till en kilowattimme, 1 
kWh.

Watt är en enhet för effekt. Effekt är energiutveckling per tidsenhet. När 
man sedan ser till effekt under en viss tid, kommer man faktiskt via en 
omväg tillbaka till energi!

Enheten 1 kWh kan med andra ord anges som kJ. Eftersom 1 W är för-
brukning av energimängden 1 J per sekund, kommer effekten 1 W att under 
en timme förbruka 1×60×60 J = 3 600 J. Om vi nu i stället har effekten 1 kW, 
förbrukas under en timma tusen gånger så mycket energi, alltså 3 600 kJ.

I stället för att ange energi i kWh kan man alltså ange den i kJ, varvid 
omräkningsfaktorn är 1 kWh = 3 600 kJ. Energiinnehållet i 1 kWh el kan vi 
alltså exempelvis jämföra med energiinnehållet 3 700 kJ i 100 g rapsolja. 
(Du kan själv genom att studera din senaste elräkning och priset på raps-
olja i din affär ta reda på hur du får den billigaste kilowattimman! Rapsolja 
väger ungefär 0,9 kg per liter.)
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Instuderingsfrågor

Varifrån kommer energin i vår mat?

Förklara varför energin i svamp egentligen är solenergi.

Vilken funktion har klorofyllet i gröna växter?

Varför är grönska grön?

Vad är fotoner?

Vad är en proton?

Vad är atomnummer och varför är det viktigt?

Vad är en elektron och var i atomen finns den? 

Vilken är elektronens betydelse för livsprocesserna?

hur byggs molekyler upp av atomer?

Vad är skillnaden mellan en enkel- och en dubbelbindning? hur ritar man dem?

Vilka är de fyra viktigaste grundämnena i vår kropp?

Vad är en mol?

Vad väger en väteatom? Vad väger en mol väteatomer?

Vad kallas två atomkärnor med samma antal protoner men olika antal neutroner?

Finns det molekyler i solens inre? Motivera.

Varför minskar ständigt solens massa? Vilken berömd formel styr hur stor massa 

solen förlorar?

Varför lyser solen?
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hur hänger färger, våglängder och energi ihop?

hur ligger IR respektive UV i förhållande till synlig strålning i spektrum?

hur kan vi märka att vi nås av IR-strålning?

Förklara enheterna kalori och joule. 

Vad är skillnaden mellan energi och effekt?

Varför har vi en viss energiförbrukning även i vila?
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Hur mycket energi en grön växt kan lagra upp  
beror på hur mycket solstrålning som når dess blad

Energin i sockret vi äter härrör från sockerbetor eller sockerrör som 
omvandlat solstrålning till energirika molekyler. Energin i rapsoljan här-
rör från raps som gått ett steg vidare och inte bara omvandlat solstrålning 
till sockerarter utan dessutom koncentrerat energin i sockret till ämnen 
som är ännu mer energirika – fetter. Fetterna har sedan pressats ut ur raps-
fröna och gett oss olja. Vegetabilisk olja är helt enkelt fett i flytande form.

Om en växt har tillräcklig tillgång på vatten, mineraler och koldioxid 
(det senare som regel inte något problem i dessa dagar av ständigt ökande 
koldioxidutsläpp!) så är det den solstrålning som infaller mot växtens blad 
som sätter gränsen för hur stor mängd energirika molekyler som växten 
kan bilda.

När vi talar om solstrålning menar vi inte bara direkt solstrålning från 
en skinande sol på en blå himmel. Även mer diffus, indirekt solstrålning 
från moln kan utnyttjas av växter.

Jordens översta atmosfär nås av intensiv solstrålning

När solstrålar efter åtta minuters färd når de yttersta skikten av jordatmo-
sfären, börjar en komplicerad process av reflektion och energiomvand-
lingar. Ljusstrålarna interagerar med molekyler och andra partiklar i jord-
atmosfären.

Innan sådana atmosfäriska omvandlingar börjar, nås varje kvadrat-
meter av jordens yttersta atmosfär, vinkelrätt mot solen, av 1 366 W.

Sedan reflekteras en del av solstrålningen tillbaka ut till rymden och en 
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del UV-strålning absorberas i ozonskiktet. Finns inga moln i vägen lyckas 
merparten av de synliga solstrålarna fortsätta ner hela vägen till jordytan. 

Solinstrålningen till en yta beror på vinkeln till solen

hur mycket energi en viss del av jordytan slutligen mottar per tidsenhet 
beror på vinkeln till solljuset. Störst mängd energi per ytenhet mottas om 
solljuset infaller vinkelrätt mot jordytan, vilket sker när solen står i zenit, 
d.v.s. mitt på himlen. Ju lägre på himlen solen står, desto snedare infaller 
solstrålarna, och desto mindre strålning fås per ytenhet.

Den vinkel varunder solstrålningen infaller på en viss ort vid en viss tid 
beror dels på ortens latitud (avstånd från ekvatorn räknat i grader), dels på 
årstid och tid på dygnet.

En kvadratmeter av jordens yta som träffas vinkelrätt av solens strålar 
mottar en effekt på cirka 1 000 W. Detta inträffar exempelvis i tropikerna 
mitt på dagen. Men även på högre latituder kan liknande effekter uppnås 
om den träffade ytan vinklas så att solstrålningen vid middagstid träffar 
ytan vinkelrätt. En lämpligt vinklad solfångare kan på sommaren motta 
sådana effekter vid middagstid. Tyska vinberg som sluttar brant mot söder 
kan därför ta emot stora mängder solstrålning.

höga latituder kan ändå inte ta emot lika mycket solstrålning per kva-
dratmeter som tropikerna, eftersom solstrålarna måste passera en längre 
väg genom atmosfären, även om de slutligen når en vinkelrät yta.

En kvadratmeter svensk åker mottar upp till 500 W

Eftersom odlad jord oftast inte lutar så idealt, kommer emellertid en kva-
dratmeter åker i Skåne (latitud 58˚ N) att motta cirka hälften av vad som 
infaller på en åker strax utanför Bangkok (latitud 13˚ N), d.v.s. 500 W mitt 
på dagen.

Om vi förenklar situationen till en växtsäsong från maj till augusti, alltså 
fyra månader, och en solinstrålning på 500 W under 12 timmar varje dag, får 
vi en totalt mottagen energi på 500×4×30×12×60×60 = 5 000 000 kJ per kva-
dratmeter och år vid molnfritt väder. Väger vi in mulet väder blir siffran 
strax betydligt lägre, kring 100 W/m2 under de mulna dagarna. Antar vi 
mulet väder halva tiden får vi under en växtsäsong 3 000 000 kJ/m2, vilket 
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därmed skulle vara ett mycket grovt, teoretiskt medelvärde för solstrål-
ningen på en kvadratmeter svensk åker.

En kvadratmeter svensk åker ger 600 g vete

Med konventionella odlingsmetoder får man idag i snitt ut cirka 600 g vete 
per kvadratmeter. De rikaste skånska jordarna med de intensivaste odlings-
metoderna kan goda år ge över 1 000 g vete per kvadratmeter.

Om vi antar siffran 3 000 000 kJ/m2 som ett medelvärde för den sol-
strålning som når en svensk åker under en växtsäsong, så är det alltså 
denna instrålning som är den teoretiskt tillgängliga energimängden för de 
vetestrån som växer där. Nu vet vi att strålningen i den gröna delen av 
spektrum reflekteras, och inte används i fotosyntesen. Vidare missar 
många ljusstrålar bladen och landar på marken.

Vi kan få en uppfattning om veteodlingens energimässiga verknings-
grad genom att jämföra den totala energin i den inkommande strålningen 
med energin i det vete som slutligen produceras.

Energiinnehållet i 100 g vete är 1 450 kJ. Denna siffra avser då bara ener-
gin i själva vetekornen. En hel del energi finns förstås också i halmen, men 
här ser vi enbart till den energi vi erhåller som ingrediens i matlagning.

I de 600 g vete som fås från en kvadratmeter svensk åker finns energiin-
nehållet 6×1 450 = 8 700 kJ. Utifrån dessa antaganden får vi att veteåkern 
har en verkningsgrad på 8 700/3 000 000 = 0,3 procent.

Potatis ger ungefär lika mycket energi per kvadratmeter som vete

Inte all svensk jord lämpar sig för vete, men gör vi en motsvarande kalkyl 
för potatis, blir skillnaden ändå inte så stor. Medelskörden för konventio-
nellt odlad potatis ligger på 2,6 kg per kvadratmeter. I 100 g potatis finns 
energimängden 326 kJ, och på vår kvadratmeter potatisodling får vi då 
2,6×1  000×326/100 = 8  476 kJ, i praktiken samma energimängd som de 
600 g vete från en kvadratmeter konventionell veteodling.

Människor kan inte tillgodogöra sig energiinnehållet i cellulosa

För att vetestrået ska kunna lagra upp energi i själva vetekornet, måste vetet 
vara en fungerande organism, och det måsta ha blad som kan fånga sollju-
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set och en stjälk som bär upp dessa blad och så småningom även vetekor-
nen. När vetet mognat, torkar strå och blad och dör, och vi får sensomma-
rens gula åkrar. Skördetröskan skiljer på vetekornen och resten av 
vetestrået. Veteåkern ger förutom själva vetekornen alltså en hel del halm. 
Merparten av ämnena i halm är uppbyggda av samma grundenheter som 
det för oss åtråvärda innehållet i vetekornet, men dessa grundenheter är 
sammanfogade på ett sätt som vår matsmältning inte rår på. Inte heller 
gräs kan människans mage hantera. Det problematiska ämnet i halm och 
gräs är cellulosa. cellulosa utgör även omkring hälften av torrvikten i trä.

Energiinnehållet i det gräs och trä som fotosyntesen frambringar på en 
viss yta kan alltså inte direkt utnyttjas av människan.

Däremot kan cellulosan i gräs utnyttjas av idisslande djur, såsom kor, får, 
getter, rådjur och älg. Energiinnehållet i mjölk i form av mjölksocker och fett 
kommer till stor del från den solenergi som växande gräs bundit. Den vita 
färgen hos mjölk kommer sig av finfördelade droppar av fett och protein. 

Mark som inte lämpar sig för vete eller potatis kan på så vis ändå komma 
människan tillgodo. I klassiskt svenskt jordbruk var det hö som magra slåt-
terängar och hagar gav, en viktig del av kornas vinterfoder. Sommartid val-
lades korna i skogen där de lyckades hitta tillräckligt med grönt att omvandla 
till mjölk, smör och ost. Vägkanterna var inte avgasförgiftade utan här kunde 
kor och kalvar beta. Kornas förmåga att hålla undan buskar och ogräs 
genom att förvandla det till förstklassig människoföda utnyttjades till fullo 
– och gav det öppna odlingslandskap som nästan är identiskt med den 
svenska folksjälen.

Att låta kor beta på mark som inte kan användas till någon annan odling 
är ett effektivt sätt att ändå få människoföda från denna mark. Djurhållning 
inom svenskt jordbruk dominerades ganska långt in på 1900-talet av denna 
strategi med kor betande i dikesrenar, hagar och bland skogens undervegeta-
tion. Mark som lämpade sig för vete användes däremot för produktion av 
brödsäd.

Idag ser djurhållningen annorlunda ut. Större delen av vegetabilieproduk-
tionen, såväl i Sverige (80 procent) som globalt används för djuruppfödning.

Endast idisslande djur som kor kan utöka den markyta som människan 
kan utnyttja för matproduktion, för endast dessa kan tillgodogöra sig ener-
gin i cellulosa. Icke idisslande djur, som till exempel svin och höns, kan inte 
fylla denna arealutvidgande funktion.
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Större delen av energiinnehållet i djurfoder åtgår till djurets egna livs-
processer och avgår slutligen som värme från djurets kroppsyta. Endast en 
mindre del av den energi som tillförs djuret i form av foder lagras upp i 
form av kött.

En kvadratmeter sockerrörsodling ger nästan 800 g socker

Vid konventionell sockerrörsproduktion i Brasilien räknar man med 7,5 kg 
råa sockerrör per kvadratmeter. Innan skörd bränns de torra bladen bort, 
och skördemetoden är att hugga av rören så att roten bevaras och kan ge 
skott inför nästa år. De brända och skördade sockerrören väger runt 5,8 kg. 

Ett kg sockerrör kan vid pressning ge runt 740 g sockerjuice. Ur socker-
juicen torkar man fram cirka 135 g råsocker. Ur 100 g socker fås energimäng-
den 1  700 kJ. Från 1 kvadratmeter sockerrörsplantage får man därmed 
5,8×135 g = 783 g socker som innehåller energimängden 783×1 700/100 = 
13 300 kJ.

Dessa 13 300 kJ från en kvadratmeter sockerplantage i tropikerna  kan 
jämföras med vår veteodlings 8 700 kJ. Vi får alltså ungefär 50 % mer energi 
än en kvadratmeter svensk veteåker. Vi kan göra den grova förenklingen 
att denna kvadratmeter av sockerplantagen mottar dubbla mängden sol-
strålning under odlingstiden, jämfört med vår skånska veteodling. Vi 
utgår från att sockerplantagen har solen nära zenit vid middagstid under 
hela året, och under en stor del av dagens timmar nås av den fulla solin-
strålningen på 1 000 W. En sockerrörsodling behöver ett år på sig för att bli 
skördemogen.

Antar vi att solinstrålningen ligger nära max från kl. 9 till kl. 15, får vi 
6 timmar dagligen och under ett år 365×6×60×60×1 000 J = 7 884 000 kJ. 
Detta ger en fotosyntetisk verkningsgrad på 13 311/7 884 000 = 0,169 % d.v.s. 
strax under 0,2 %. Då har vi, liksom med vår svenska veteåker, bara sett till 
den energi som finns i själva sockret, inte den som finns i all cellulosan i de 
höga sockerrören.

Svensk sockerbetsodling ger 600 g socker per kvadratmeter 

I Sverige använder vi mest socker från sockerbetor, och betsockret är domi-
nerande även i övriga områden utanför tropikerna. hela 30 % av socker-
produktionen i världen utgörs av betsocker. I snitt får man med konventio-
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nella metoder (som inkluderar konstgödning) ut 4–5 kg sockerbetor per 
kvadratmeter med en sockerhalt på runt 15 %. Detta ger omkring 600 g 
socker per kvadratmeter. Inte så långt under siffran 783 g socker per kva-
dratmeter som gäller för konventionell sockerrörsodling i tropikerna.

En kvadratmeter sockerbetsodling ger energimässigt därmed 600 
g×1 700 kJ/100 g = 10 200 kJ. Eftersom sockerbetor bara odlas i de sydligaste 
delarna av Sverige, med den högsta solinstrålningen och de bästa jordarna, 
kan vi inte använda denna siffra som medelvärde för hela landet på samma 
sätta som siffrorna för vete och potatis.

Drygt halva druvans energiinnehåll finns kvar i vinet

Stora arealer globalt används för vinproduktion. Vindruvor trivs på karga, 
steniga marker och dess rötter kan nå vatten på mycket stora djup. Därför 
kanske det inte alltid är självklart vad som skulle kunnat odlas istället på 
det som idag är vinodlingar. Dessutom är druvor inget man odlar ett år, för 
att sedan odla något annat, som fallet är med vete och potatis. Vinodling 
sker i åratal på samma jordar, utifrån samma vinstockar.

Den helt dominerande andelen druvor används till vinproduktion. När 
druvor jäses till vin omvandlas druvornas sockerinnehåll till alkohol och 
koldioxid. Koldioxiden går bort (förutom vid framställning av mousse-
rande viner och champagne, då en del av koldioxiden kvarhålls) och alko-
holen blir kvar.

I jäsningsprocessen förloras cirka 40 % av energiinnehållet i druvornas 
socker. De resterande 60 % finns kvar som energi i form av alkohol i det 
färdigjästa vinet.

Samma resonemang kan genomföras för andra grödor som används för 
alkoholframställning, såsom potatis (brännvin), vete (brännvin), socker-
rör (rom), korn (öl, whisky), ris (saké) osv. Eftersom cirka 60 % av socker-
innehållets energivärde behålls, kan alkoholhaltiga drycker därmed utgöra 
ett icke föraktligt bidrag till energiintaget. (Ett glas vin kan innehålla bortåt 
100 kcal, och då ger två glas en tiondel av dagsbehovet energi.) Odling av 
utgångsmaterial för vin- och spritproduktion kan därmed inte heller ses 
som ett väldigt stort slöseri med odlingsareal. Att odla fodersäd är i så fall 
ett fem gånger större slöseri.
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Varje form av jordbruk har sin energibalans

Jordbruk som inte bygger på insats av fossil energi och som försörjer sina 
brukare måste gå på minst noll i energibudgeten. Kan gården dessutom 
leverera till försäljning har vi ett energiplus.

Dagens industrialiserade jordbruk bygger på massiva insatser av icke-
förnyelsebara källor för energi och näring. En ansenlig maskinpark drar en 
icke föraktlig mängd diesel. Dessutom är framställningen av dessa maski-
ner energikrävande.

När vetet väl tömts över från skördetröskan till transportvagnen, börjar 
ytterligare en kedja av transporter via upplag, kvarnar, bagerier, affärer och 
slutligen oftast med bensindriven bil hem. Att beräkna den totala energin 
som gått åt i alla led för att få frallan på frukostbordet och jämföra den med 
frallans eget energiinnehåll, ger en god indikation på var vi står i den totala 
energibalansen. här nöjer vi oss emellertid med att stanna vid skörden.

En liter diesel räcker till att bruka 100 kvadratmeter

Sverige hade 2007 en total åkerareal om 26 miljarder kvadratmeter. Jord-
brukets traktorer och andra maskiner förbrukade detta år 280 miljoner 
liter diesel.

En del av denna diesel användes troligen i skogsbruket, till plogning 
vintertid etc. Å andra sidan användes en del andra drivmedel. Låt oss där-
för anta att dessa faktorer balanserar ut varandra.

Varje liter diesel har ett energivärde på 38 600 kJ. Räknat per kvadrat-
meter åker blir detta drygt 0,01 liter med energin 386 kJ. Eftersom en kva-
dratmeter konventionell vete ger 600 g med 1450 kJ per 100 g, ger vår kva-
dratmeter vete 600×1 450/100 = 8 700 kJ. Dieselanvändningens 386 kJ utgör 
då 386/8 700 vilket motsvarar strax under 5 %.

Eller om man så vill: En liter diesel räcker till att plöja, harva, så och 
skörda en yta på 10×10 meter = 100 kvadratmeter.

Konstgödsel drar mer energi än traktorerna

Stora utgiftsposter i konventionellt jordbruk är bekämpningsmedel och 
konstgödsel. Vi nöjer oss här med att se till konstgödningens del i energi-
budgeten.
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Konstgödselproduktion, där det atmosfäriska kvävet binds till väte för 
att bilda ammoniak och nitrat, är en mycket energikrävande process, där 
tillgången på billigt petroleum är helt avgörande för ekonomin. Dessutom 
används fossil gas (s.k. naturgas) som vätekälla, vilket gör processen än mer 
prisutsatt. Konstgödselanvändningen i nuvarande form är därför inte 
långsiktigt hållbar. Om väte framställs ut icke-fossila källor kan konstgöd-
sel möjligtvis komma ifråga i ett uthålligt perspektiv. Island producerar 
kvävegödning med en metod där vätet inte hämtas ur fossil gas utan erhålls 
genom sönderdelning av vatten med hjälp av el som genereras med geoter-
misk värme (hett vatten från underjorden).

Det åtgår omkring 50 000 kJ för att framställa 1 kg konstgödsel. Sett 
som elektrisk energi utgör detta cirka 14 kWh. Denna energimängd räcker 
för att hålla en klassisk 60 W glödlampa lysande i cirka 10 dygn.

Givorna av konstgödsel varierar för olika grödor och olika jordar. En 
övre gräns för givorna är 1 kg per 10 kvadratmeter. Om vi gör den grova 
uppskattningen att man använder 0,5 kg konstgödsel per 10 kvadratmeter, 
blir energikostnaden för att konstgödsla 1 kvadratmeter 2 500 kJ, mer än 
sex gånger den energi som gårdens hela maskinpark gör slut på för att odla 
denna kvadratmeter.

Med en giva på 0,5 kg per 10 kvadratmeter skulle energin på 2 500 kJ per 
kvadratmeter för att framställa konstgödningen kunna jämföras med de 
8 500 kJ som fås ut i form av potatis eller vete. Energikostnaden för konst-
gödning skulle med dessa antaganden utgöra 2 500/8 500 = 30 %.

Dessa förenklade beräkningar tyder på att när vetet väl skördats, är 
bortåt hälften av dess energiinnehåll redan intecknat av energiutgifter för 
drivmedel, konstgödsel och bekämpningsmedel. På det tillkommer sedan 
de långa och dieselkrävande vägtransporterna via lager, kvarn, bageri och 
butik innan produkten når matbordet.

Energiinsatsen i matlagning kan jämföras med energin  
i den färdiga maten

Kokning, stekning och gräddning innebär tillförsel av energi för att 
omvandla strukturen i olika livsmedel. Den energi som används i matlag-
ning tas inte upp i maten, utan är ur denna synvinkel en ren förlustaffär.

hur mycket energi som går åt för att steka, koka och grädda beror på 
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hur mycket man bereder åt gången, storleken på kokkärl, hur länge och hur 
hårt man steker. En konventionell ugn kan ha en effekt på 1 000 W, och om 
den är igång en timme (inklusive tid för uppvärmning, och frånräknat den 
tid termostaten slagit ifrån), så har alltså energimängden 1 kWh eller 3 600 
kJ förbrukats. Om man under denna tid gräddar två limpor bakade på 
sammanlagt 1 kg vetemjöl med ett energiinnehåll på 14  500 kJ, så har 
gräddningen intecknat 3 600/14 500 = 25 % av brödets energiinnehåll.

Kommer elen till ugnen från vattenkraftverk, är gräddningen ytterst ett 
utnyttjande av solenergi som en gång lyfte havsvatten till att bilda moln och 
regn. har man tillgång till vedeldad ugn är det likaså solenergi som utnytt-
jas, i form av bland annat cellulosa som träden bildat med hjälp av solljus. 
Antar vi vidare att veden härrör från skog på så mager och kuperad mark att 
den inte lämpar sig för odling, kan man säga att man genom vedbakningen 
utökat den areal som tar upp solenergi för den totala livsmedelsframställ-
ningen, även om vedens del av solenergin inte finns bunden i brödet.

En svensk behöver minst en kvadratmeter per dag  
för att hålla sig över svältgänsen

Ser vi till svenska siffror för matodling kan vi sammanfatta med att en 
kvadratmeter konventionell veteodling ger 8 700 kJ per år. Konventionell 
potatisodling ger 2,6 kg per kvadratmeter med 326 kJ per 100 g potatis, 
vilket ger 8 476 kJ per kvadratmeter och år. Sockerbetsodlingen ligger strax 
över dessa siffror, men gäller bara sydligaste Sverige. Idag är vete en stapel-
föda i större utsträckning än potatis, så ett bra medelvärde på energin vi 
med konventionella odlingsmetoder får ut per kvadratmeter skulle kunna 
vara just vetets 8 700 kJ per år.

Vi kan räkna med att en person vid basmetabolism utvecklar 100 W. 
Detta leder till en daglig energiförbrukning på 100×24×60×60 = 8 640 kJ 
per dag. För att täcka hela dagsbehovet av energi med vete, krävs alltså näs-
tan precis en kvadratmeter åker. En persons årsbehov av energi kräver då 
365 kvadratmeter.

Man skulle få ungefär samma siffra om man grundade beräkningen på 
en potatistäppa. En familj på fyra personer skulle då kunna hålla sig precis 
över svältgränsen med en potatistäppa på 4×365 = 1 460 d.v.s. ungefär 1 500 
kvadratmeter, vilket motsvarar en normal villatomt.
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Varje svensk har 2 889 kvadratmeter åker

Sveriges odlade yta på 26 miljarder kvadratmeter ger landets befolkning på 
nio miljoner innevånare 2 889 kvadratmeter var. Jämför man denna siffra 
med de 365 kvadratmeter som behövs för att ligga över svältgränsen, verkar 
ju förutsättningarna för självförsörjning betryggande.

Om inte skörden slår fel. Och om man bortser från att man inte utan 
vidare kan odla vete år efter år på samma åkerbit. Och om inte möss gnager 
i sig för mycket av vinterförrådet. Och om vi bortser från att man behöver 
lägga undan en del av skörden för nästa års utsäde. Och om personen lever 
helt på vegetarisk kost – vill man ha fodersäd till djur behöver man större 
yta. Vill man dessutom ha energi för att kunna ligga över basmetabolism 
behövs större yta än 365 kvadratmeter, och ska man orka bruka sin åker-
plätt behövs förstås mer energi än basmetabolism. Dessutom har vi förut-
satt rent manuellt jordbruk, utan ens en häst, för dragdjur behöver ju också 
foder som kräver yta att odla.

År 1850 hade varje svensk 5 700 kvadratmeter åker

hur långt behöver vi gå tillbaka för att få en situation där jordbruket i Sve-
rige var långsiktigt hållbart? D.v.s. inte beroende av fossil energi, där livs-
medelsimport var marginell, där gårdens mark, helt utan handelsgödsel 
och bekämpningsmedel, inte bara gav all familjens mat utan dessutom lin 
och ull till kläder, trä till byggmaterial, ved för uppvärmning och hö till 
dragdjur?

hur såg det ut 1850? Visserligen hade den industriella revolutionen 
pågått i England ett bra tag då, men den normala svenska bondefamiljens 
liv hade ännu bara marginellt påverkats och järnvägarna hade ännu inte 
börjat bryta landsbygdens självhushållning.

År 1850 hade Sverige en befolkning på 3,5 miljoner och en odlad areal 
på 20 miljarder kvadratmeter, vilket ger en odlad yta på 5 700 kvadratmeter 
per person, lite mer än en fotbollsplan. Till detta ska läggas en ansenlig bit 
skog per person, vilken gav merparten av kornas försörjning och därmed 
utgjorde basen för produktionen av mjölk, smör och ost, förutom nötkött. 
En stor del av mejeriprodukterna såldes och gav kontanta inkomster för 
bonden. Skogen med dess sjöar gav dessutom virke, ved, bär, svamp, vilt-
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kött och fisk, enligt ett sätt att leva och med en kunskap om skogen som 
naturresurs som idag marginaliserats till en mycket liten del av befolk-
ningen.

Men bär och svamp ger inte mycket energi, och vilt fanns inte på bordet 
var dag. För energiförsörjningen för en svensk på 1850-talet är det då rim-
ligt att anta att dessa 5 700 kvadratmeter utgjorde basen.

Men man kan inte räkna med att varje svensk i det uthålliga jordbruks-
samhället hade 5 700 kvadratmeter till sin omedelbara energiförsörjning. 
Nedan ges några av skälen.

Träda tog 1/7 av jorden ur produktion

Från de 5 700 kvadratmeter jord ska direkt 1/7 dras bort för den del av jor-
den som varje år var obesådd, d.v.s. låg i träda. Innan man började använda 
kemiska bekämpningsmetoder för ogräs, var träda den allmänt använda 
formen för att få bukt med ogräset.

Träda tillämpades på något olika sätt i olika landsändar. Enligt en van-
lig variant valde man vart sjunde år ut en bit av sin areal och sådde inte på 
den. Däremot plogade man och harvade, så att det ogräs som började växa 
ständigt rycktes upp med rötterna. Efter en sommar med denna behand-
ling hade tillräckligt mycket av ogräsfröna grott och rensats bort. Nästa 
sommar kunde man åter ta åkern i odling och en annan åker valdes ut för 
träda.

Efter 7 år hade man på så vis gått varvet runt och det var dags för den 
första åkern att bli ogräsrensad igen.

Ska 1/7 av arealen ligga i träda får vi ett bortfall på drygt 800 kvadrat-
meter, och har därmed 5 700 – 800 = 4 900 kvadratmeter över per person.

Varje häst behövde mark

Det enorma inflöde av fossilt bränsle, som till stor del ligger bakom jord-
brukets produktivitet från slutet av andra världskriget, frigjorde mycket 
stora arealer för direkt matproduktion genom att den areal som tidigare 
använts för foder till hästarna nu kunde användas för annat.

En del av hästens energiförsörjning kunde komma från magra marker 
som kunde ge hö men knappast något annat. Men hela hästekonomin 
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kunde inte vila på detta, och under tider av hårt arbete som plöjning 
behövde hästen dessutom proteinrikt kraftfoder som havre.

Dessutom skulle föl ha foder under flera år innan de kunde utföra 
arbete. Och ofta fick gamla trotjänare som inte längre kunde arbeta särskilt 
hårt, ändå stå kvar i stallet som pensionärer.

Uppskattning av areal för hästarnas energiförsörjning blir mycket 
ungefärlig, men kanske är ett tunnland (runt 5 000 kvadratmeter) per häst 
rimlig. Räknar man med ett par hästar per gård inklusive föl och pensione-
rade trotjänare, och samtidigt exempelvis sex personer per gård, ska 10 000 
kvadratmeter mark för hästar delas på sex personer, vilket innebär att varje 
person får avstå 1 600 kvadratmeter av sina 5 700 kvadratmeter.

Om vi utgår från de 4 900 kvadratmeter som inte ligger i träda, landar 
vi på 4 900–1 600 = 3 300 kvadratmeter per person.

Åkern gav även kläder

Idag när råmaterialet till textilindustrin domineras av bomull och råolja 
(för syntetfibrer) och hela produktionskedjan för kläder och andra textilier 
till stor del är förlagd till andra delar av världen, är det svårt att föreställa 
sig att Sverige en gång var självförsörjande med textilier, sprungna ur 
svensk jord.

I det uthålliga jordbruket var textilproduktionen en viktig del. En stor 
del av åkerarealen användes till linodling som gav tyg till allt från skjortor 
till lakan. Ytterligare en del av den odlade markens uppsamlade solenergi 
hamnade i fårens ull som användes till strumpor, byxor och tröjor.

Vi har också lite svårt att föreställa oss den intensiva användning av 
textilier som gällde i denna ekonomi, när nästan hela befolkningen hade 
fysiskt ansträngande sysselsättningar större delen av sin vakna tid, med ett 
hårt slitage av byxor, strumpor, vantar och skjortor. Dessutom var hus-
hållsarbetet betydligt mer omfattande än nu, med ett mycket högre slitage 
av exempelvis handdukar som följd.

Uppskattningar av areal per person för linodling och ullproduktion är 
svåra att göra. Men en kännbar minskning av areal tillgänglig för matpro-
duktion är ändå att räkna med. För räknebekvämlighetens skull kan vi 
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kanske räkna med 300 kvadratmeter per person och år, vilket gör att vi, 
efter avdrag för träda och dragdjur får 3 300 – 300 = 3 000 kvadratmeter per 
person och år.

Kommande års utsäde måste sparas

Av den skörd man fick skulle en bestämd del tas undan för att användas till 
utsäde för nästa år. Antar vi att utsädet gav tiofalt, skulle en tiondel av are-
alen användas för kommande utsäde.

Utgår vi från arealen korrigerad för träda, dragdjur och textilieodling, 
och sedan drar bort 1/10 av våra ursprungliga 5 700 kvadratmeter = 570 
kvadratmeter, kommer vi på en återstående areal av 3 000–570 = 2 430 kva-
dratmeter.

Förråd fick byggas upp för dåliga år

Allt slitet med plogning, harvning och sådd var ibland till ingen nytta, för 
att regnet som föll under sommaren var för lite eller för mycket. Skörden 
torkade då bort eller ruttnade.

Även om regnen föll som man önskade kunde en odling vissa år härjas 
av ohyra, och då kunde skörden drastiskt minska.

Detta fick man ständigt vara beredd på och man försökte bygga upp 
förråd för att gardera sig mot missväxt och nödår.

hur mycket man kunde lägga undan berodde förstås på hur bra det 
innevarande året hade varit och varierade mycket från ett år till ett annat. 
I vårt lilla räkneexempel antar vi för enkelhetens skull att man detta år har 
haft en hyfsad skörd och kan lägga undan vad som motsvarar 400 kvadrat-
meter per person, och vi landar på ett netto på cirka 2 000 kvadratmeter.

År 1850 gav jorden energi till fyra timmars medelintensivt arbete  
per dag

Innan konstgödning och bekämpningsmedel infördes var skördarna min-
dre än i dag. Goda år kanske man fick 300 g vete per kvadratmeter, sämre 
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år 200 g. Vi lägger oss försiktigtvis på den lägre siffran – vilket kanske kan 
kompenseras av att vi inte tagit med tionde till kyrkan och andra fiskala 
förluster.

Antar vi även fortsättningsvis att vi odlar vete ( 1 450 kJ/100 g ) så skulle 
varje person år 1850, med 2 000 kvadratmeter till sin dagliga försörjning, 
kunna få energin 200×2000×1 450/100/365 = 15 890 kJ per dag, d.v.s. 15 890 
– 8 640 = 7 250 kJ över basmetabolismen. Men en ämnesomsättning mot-
svarande medelintensivt kroppsarbete på fem gånger basmetabolismen 
skulle man då klara av fyra timmars medelintensivt kroppsarbete, vilket 
utslaget på alla personer, barn som åldringar, verkar vara en ganska rimlig 
siffra, sett som genomsnitt för hela året.

Under sommarhalvåret var tiden för medelintensivt kroppsarbete 
längre än 4 timmar. Under slåttergille kunde männen och kvinnorna börja 
klockan fyra på morgonen för att slå med lie respektive samla ihop säden 
med raka och binda kärvar. Efter en paus när hettan var som värst mitt på 
dagen, fortsatte man till klockan sju på kvällen, varefter man åt kvällsmat 
och sedan dansade till midnatt. Då räckte förstås inte fyra timmars medel-
intensivt kroppsarbete på långa vägar. Men under vinterhalvåret gjorde 
mörkret mycket arbete omöjligt, och långa perioder kunde energiförbruk-
ningen närma sig basmetabolismen medan man lagade höräfsor och spann 
ullgarn i eldens sken.

Sverige skulle inte kunna klara en självförsörjning idag

Slutsatsen av ovanstående räkneexempel utifrån ett uthålligt användande 
av åkermark visar, att 5 700 kvadratmeter per person är en bra utgångs-
punkt för full och uthållig självförsörjning med mat, textilier och driv-
medel. Och då talar vi om basal överlevnad, inget utrymme ges då för all-
mänt överflöd i form av hemelektronik exempelvis.

Sveriges odlade areal i dag på 26 miljarder kvadratmeter och en befolk-
ning på 9 miljoner ger varje svensk 26×1 000/9 = 2 889 kvadratmeter. Detta 
är hälften av vad varje svensk hade 1850.

hållbar självförsörjning på en basal överlevnadsnivå är idag alltså inte 
möjlig för Sveriges befolkning. Till en hållbar självförsörjning med dagens 
levnadsstandard dessutom är avståndet ännu längre.
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Vi har 2100 kvadratmeter åker per person. Högst.

Enligt FAO hade jorden 2009 en befolkning på 6,5 miljarder och en 
total odlad areal på 1  380 miljarder kvadratmeter, vilket ger 2  100 
kvad ratmeter odlad jord per person. En hel del av den odlade arealen 
används till produktion av bomull för textilier, biobränsle ur socker-
rör och majs, så i praktiken blir det mindre än 2 100 kvadratmeter för 
livsmedelsproduktion. De arealer som används för produktion av 
kaffe och te ger heller i princip inget energimässigt bidrag till matför-
sörjningen. Å andra sidan finns i det extensiva jordbruket en hel del 
betesmark som inte ingår i siffran för odlad areal.

Man ska inte tänka sig all världens odlade jord som de tunga, bör-
diga och uthålliga jordar som vi är bortskämda med i norra Europa. 
Mycket av den odlade arealen globalt hänger på en skör tråd, det kan 
vara lättflyktiga jordar som lätt bärs bort av vindar, eller konstbevatt-
nade jordar som efter några årtionden kan ha omvandlats till saltö-
ken.

Dessutom kan man inte utgå ifrån att den areal per person som 
återstår sedan biobränsleproduktionen räknats bort, direkt hamnar 
på bordet. En avsevärd andel av arealen används till foder, d.v.s. ener-
gin ska först passera kor, grisar och hönor och underhålla deras basmeta-
bolism. Denna omväg räknar man med innebär ett svinn på 90 %, d.v.s. av 
100 g vete givet till en växande gris, finns bara energin motsvarande 10 g 
kvar i grisköttet.

Hur många människor som kan leva på jorden är inget absolut

Uppskattningar av hur många människor planeten Jorden kan försörja 
varierar beroende på vad man gör för antaganden om exempelvis levnads-
standard och andra arters rätt till skogar och vildmark. Dessutom måste 
uppskattningarna för att vara relevanta utgå från en uthållig försörjning, 
d.v.s. hur många människor som jorden kan försörja i årtusenden. Efter-
som ofullständig information föreligger om graden av uthållighet i dagens 
former av jordbruk och fiske, blir det än mer vanskligt att göra förutsägel-
ser långt in i framtiden. Mycket tyder dock på att de flesta former av jord-
bruk som bedrivs i stor skala idag har uthållighetsproblem. Fossilt energi-
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beroende, erosion, försaltning, utarmning av humus, förgiftning med 
tungmetaller etc., gör det svårt att utgå från dagens jordbruk för att göra 
beräkningar.

Dessutom finns en grundläggande bio-etisk problematik i att en art läg-
ger beslag på allt mer gigantiska arealer för sin egen försörjning på andra 
arters bekostnad. här har människan inte kommit särskilt långt i sin etik. 
Den enorma destruktion av andra arters habitat som sker i regnskogarna 
varje sekund, har historiska föregångare i exempelvis européernas omvand-
ling av en ursprungligen tätt beskogad kontinent, där i dag bara marginella 
skogar finns kvar. Storbritannien är nästan skoglöst, och Tyskland och 
Frankrike har idag knappt hälften av sin ursprungliga skogsareal. De 
veteåkrar som idag försörjer Europas befolkning ligger förstås där det tidi-
gare var grönskande skogar eller annan vildmark och tillhåll för en rik 
fauna och flora.

Djupast sett är ingen åker självklar. Varje kvadratmeter människan 
odlar upp tas från arter som var där före oss. Denna problematik och den 
därav följande ödmjukheten lyser med sin frånvaro i mycket av diskussio-
nen om jordens bärkraft.

Om vi skulle utgå från att vi ska behålla den areal som redan är uppod-
lad men inte ockupera än mer vildmark, att all odling ska vara ekologisk, 
kan man tycka att vi ändå siktar oerhört högt och beskriver ett mål vi kan-
ske kan nå om flera sekel. Men inte ens då finns det någon självklar siffra 
för jordens bärkraft. De enorma arealer som idag används för odling av 
tobak, opiumvallmo, te och kaffe kan ju diskuteras. Eller den areal som 
används för att odla foder till djur.

Människans hushållning med jord och mark kommer förmodligen inte 
att bli så värst mycket mera förnuftstyrd i framtiden än idag. Vi kommer att 
efterfråga kaffe tillräckligt mycket för att kaffe ska odlas, trots att närings-
värdet i kaffe är närmast försumbart. När nya marknader för cigaretter 
skapas i fattiga länder genom effektiv marknadsföring, blir det lönsamt att 
odla tobak.
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Urbanisering minskar i snabb takt den odlade arealen

De idag befintliga åkrarna i världen förstörs i snabb takt på grund av ero-
sion, försumpning och försaltning. I USA räknar man med att tio miljarder 
kvadratmeter årligen blir obrukbara på grund av dessa processer.

Det största hotet mot den odlade marken är nog ändå urbanisering. 
Bebyggelse och vägar anläggs där det finns människor, och människor bor 
där det går att odla. När befolkning och konsumtion ökar, ökar behovet av 
byggnader och vägar. För att fortsätta med siffror från USA så tyder vissa 
studier på att varje ny medborgare i USA leder till 5  000 kvadratmeter 
urbanisering, oftast på odlad jord. Med andra ord – för varje ny person, 
förloras 5 000 kvadratmeter av försörjningsbasen..

Kina har exakt samma problematik. Enorma arealer jordbruksmark tas 
varje år i anspråk för bebyggelse och vägar, samtidigt som en växande 
befolkning efterfrågar – och har råd med – ett allt större inslag av extra 
arealkrävande animaliska produkter i kosten. Utvecklingen är densamma 
globalt, och givetvis inte hållbar. Gigantiska justeringar till realiteter är att 
vänta under de kommande årtiondena.
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Instuderingsfrågor

hur skall en yta vara orienterad för att ta emot så mycket solstrålning som möjligt?

Varför får en åker i Sverige mindre solinstrålning per år än en åker i Thailand, även 

om man bortser från olika molnighet?

Kor kan, till skillnad från människor bryta ner cellulosa. hur kan man utnyttja 

detta? 

Från vilken växt får man den största mängden socker i Sverige? I Brasilien?

hur mycket av vindruvans energi är kvar i vinet?

Jämför den energi per kvadratmeter man får genom att odla vete respektive 

potatis.

energimässigt finns det en stor skillnad mellan nötkött och fläskkött, förklara.

Varför är mer av grödans ursprungliga energi kvar i vin (från vindruvor) än i 

fläskkött (från fodersäd)?

hur många kvadratmeter per dag behöver en person för att hålla sig över 

svältgränsen?

hur kommer det sig att varje människa mer på jorden medför mindre areal för 

matproduktion?
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Energirik mat innehåller reducerat kol

De gröna växternas verksamhet börjar med vatten och koldioxid. Varken 
vatten eller koldioxid bär på någon energi som är tillgänglig för oss. Men 
sedan vatten och koldioxid via växternas verksamhet omvandlats till kol-
hydrater blir de däremot mycket energirika.

Vad är det då som skett i växterna? Vad är den energimässiga skillnaden 
mellan koldioxid och kolhydrat?

Svaret ligger dels i skillnaden i strukturering, dels i olikheter i kolato-
mernas ”omgivning” i de olika molekylerna.

Kaotiskt omkringflygande koldioxidmolekyler har lägre strukturering, 
eller högre oordning, entropi, än kolatomer snyggt och prydligt uppradade 
i form av kolhydrater. När växterna fångar in de enskilda kolatomerna i 
gasformiga koldioxidmolekyler och sammanfogar dem till stora, välord-
nade, fasta strukturer, går man från hög entropi till lägre. 

I en molekyl av koldioxid är en kolatom direkt bunden till två syreato-
mer. I en vattenmolekyl är två väteatomer direkt bundna till en syreatom. 
Att vara bunden till syre innebär både för kolatomen och för väteatomen att 
de är i ett mycket lågt energitillstånd. Syre kallas även oxygen. Eftersom kolet 
i koldioxidmolekylen är helt omgivet av oxygen, sägs kolatomen i molekylen 
vara oxiderad. Kolatomen i koldioxidmolekylen sägs ha genomgått en oxida-
tion. Detsamma gäller vätet i vattenmolekylen som alltså också är oxiderat. 
Grundregeln är att oxiderade ämnen har låg energi. Växterna utgår alltså 
från de energifattiga och oxiderade ämnena koldioxid och vatten.

Energin i solljuset används till att förändra omgivningen för kolatomen 
i koldioxidmolekylen och väteatomen i vattenmolekylen. Förändringen 
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innebär att syrena runt koldioxidmolekylens kol delvis ersätts av vätena 
från vattenmolekylen. Denna förändring kan beskrivas som att antalet 
syren runt kolatomen minskas, och hela processen kallas reduktion. Reduk-
tion är alltså motsatsen till oxidation. För en typisk kolatom som tas upp av 
en grön växt kommer reduktionsprocessen att innebära att antalet omgi-
vande syren minskar från två till ett och att istället två nya väteatomer till-
kommer. Dessutom kopplas kolatomen ihop med två andra kolatomer, en 
på var sida.

Reduktion innebär tillförsel av väte

Reduktionen, d.v.s. ökningen av energi som sker då koldioxid omvandlas 
till kolhydrat innebär att antalet syren runt kolatomen minskar och att 
antalet väten runt den ökar. Denna förvandling är energikrävande, och 
energi måste alltså tillföras. Dessutom måste väte tillföras.

När växterna reducerar koldioxid till kolhydrater tas de två väteato-
merna från en vattenmolekyl och kvar blir syre, som växten avger.

hantering av väte sker som regel genom förmedling av en vätebärare. 
När det gäller väte som ska tillföras för att möjliggöra en reduktion, är väte-
bäraren en relativt komplicerad molekyl som i sitt väteladdade tillstånd 
kallas NADPH. När molekylen sedan släpper ifrån sig ett väte h (som 
består av en proton och en elektron), släpper den dessutom en extra elek-
tron, och kvar blir NADP+.

Elektroners energi beror av deras läge

Kolatomen i koldioxid för med sig en kärna med sex protoner (alltid) och 
sex neutroner (oftast) samt runt denna kärna några elektronskal med sam-
manlagt sex elektroner (alltid). Kolatomen i kolhydrat har även den bidra-
git med sex protoner (alltid), sex neutroner (oftast) och sex elektroner (all-
tid). Kolatomerna i den oxiderade och den reducerade formen består 
ursprungligen alltså av exakt samma delar. Ändå är det en himmelsvid 
skillnad på dem när det gäller deras energitillstånd. Förklaringen till denna 
skillnad ligger främst i lägena för elektronerna.

De olika elektronskalen är numrerade, det innersta har nummer 1, 
nästa nummer 2 o.s.v. I de här skalen finns ett växande antal möjligheter till 
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variation, i skal 1 bara en, i skal 2 finns fyra varianter, i skal 3 finns nio olika 
varianter. Varje variant i varje skal definierar en orbital. 

Elektroner föredrar att vara i par

Elektroner är negativt laddade och lika laddningar repellerar varandra. 
Om man tänker sig att man bygger upp grundämnena genom att upprepat 
lägga till en proton och sedan en elektron, kommer elektroner i samma skal 
därför till att börja med att lägga sig långt ifrån varandra.

Men elektroner har inte bara laddning, utan dessutom ytterligare en 
egenskap som förändrar bilden fullständigt. Elektroner har nämligen spinn 
och spinnet kan ske åt två olika håll, kallade uppspinn och nedspinn. Upp-
spinn och nedspinn fungerar attraherande på varandra, vilket innebär att 
elektroner gärna lägger sig i elektronpar.

Orbitaler med samma energi fylls först med varsin elektron, varefter 
”nytillkomna” elektroner kommer att lägga sig i par med en elektron med 
motsatt spinn.

Varje orbital kan härbärgera ett elektronpar, inte mer. Skal 1 med en 
enda orbital kan därför innehålla högst ett elektronpar och alltså två elek-
troner. Skal 2 med sina fyra orbitaler kan innehålla högst fyra elektronpar 
och därmed åtta elektroner o.s.v. De atomer som bygger upp merparten av 
molekylerna i vår kropp innehåller inte fler elektroner att de får plats i de 
två första skalen.

När en elektron med uppspinn parat sig med en elektron med nedspinn 
är de nöjda och vill inte ha att göra med ytterligare elektroner. Detta med-
för att elektronparen vill vara så långt ifrån varandra som möjligt.

Då atomer slås ihop till molekyler omgrupperas elektronerna

Atomer kan få sina yttre elektroner att hamna i lägre energitillstånd genom 
att samordna dem med en eller flera andra atomer. På så vis uppstår mole-
kyler. Runt atomkärnorna i en molekyl uppstår också ett system av orbita-
ler som befolkas av elektronpar efter ungefär samma principer som atomer. 
Elektronpar i vissa av molekylens orbitaler kommer att hålla ihop moleky-
len som bindande elektronpar, och utgör då en kovalent bindning. 

Bland molekyler uppbyggda av samma atomer kan det dock finnas en 
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bred spridning i hur mycket atomerna vunnit på att ingå föreningar. Detta 
har att göra med hur elektronerna kunnat organisera sig i molekylernas 
orbitaler.

Samtidigt som elektronerna som delas inom en molekyl kan ses som det 
”klister” som håller ihop molekylerna, är det den olika organiseringen av 
elektronerna i molekylen som förklarar mycket av olikheten i energiinne-
håll mellan exempelvis koldioxid och kolhydrater.

Syre är elektronhungrigt

Syre har en stark tendens att dra till sig andra atomers yttre elektroner. Ett 
elektronpar som delas av en kolatom och en syreatom kommer därför att 
befinna sig närmre syreatomens kärna än kolatomens kärna. Förklaringen 
till denna mycket viktiga egenskap hos syreatomen är enkel: syreatomen 
har åtta (positivt laddade) protoner i sin kärna, och dessas sammanlagda 
dragningskraft på de (negativt laddade) bindande elektronerna är väsent-
ligt starkare än kolatomens sex protoner. Åtta personer i ett dragkampslag 
är starkare än sex personer, om alla deltagare är ungefär lika starka. Laget 
med åtta personer kommer då att segra över laget med sex personer. Syret 
kommer att vinna över kolet i dragkampen om de (orättvist!) delade elek-
tronparen. I koldioxidmolekylen kommer därför de elektroner, som delas 
av kolet och syret, att dras starkare till syreatomens kärna och därmed att 
befinna sig närmare denna.

Vad som har hänt med elektronerna då vi gått från fri kolatom och fria 
syreatomer till koldioxid kan liknas vid vad som händer med en sten som 
rullar ned för en bergssluttning: i båda fallen har ett tillstånd med lägre 
energi uppnåtts. Stenen som rullar nedför bergssluttningen förlorar upp-
lagrad lägesenergi. För att få stenen tillbaka upp måste man tillföra energi 
genom att kånka upp den igen. För att återföra elektronerna som dragits in 
mot syret måste man på motsvarande sätt tillföra energi. De gröna väx-
terna använder ljusenergi för att få loss kolets elektroner ur syrets grepp.

Elektronpar vill vara långt ifrån varandra och lägger sig i tetraedrar

Elektronparen i molekyler finner ett geometriskt arrangemang för att 
hamna så långt ifrån varandra som möjligt. Att det är just elektronpar som 
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formar geometrin runt atomkärnorna i molekyler har en enorm betydelse 
för hur livets byggstenar är konstruerade.

Molekyler uppbyggda kring kol och syre har inte fler orbitaler och elek-
troner än att de klarar sig med fyra yttre elektronpar runt varje syre- och 
kolkärna. Eftersom fyra elektronpar ska befinna sig så långt från varandra 
som möjligt, kommer en geometrisk formation med fyra hörn att vara ett 
genomgående mönster för atomernas rymdarrangemang i kolhydrater, fett 
och proteiner. En symmetrisk figur med fyra hörn kallas en tetraeder, och 
bindningarna runt syre och kol ligger därför ofta tetraedriskt. Avvikelse 
från denna tetraedriska konfiguration sker om kolatomen eller syreatomen 
deltar i en dubbelbindning, d.v.s. en bindning med två elektronpar. 

Elektronpar håller ihop atomer till molekyler

De flesta ämnen vi har att göra med när vi ser till processerna bakom mat 
och träning består av molekyler snarare än enskilda atomer. De flesta av 
dessa molekyler är dessutom mycket stora. De kan bestå av hundratals och 
tusentals atomer. När det gäller de största molekylerna, som DNA-moleky-
len, handlar det om hundratusentals atomer hophållna via elektronpar-
bindningar.

Om en bindning utvecklas mellan två atomer av samma grundämne, 
kommer de båda atomkärnorna att ha samma dragningskraft på det 
gemensamma elektronparet. Så är det med de elektronpar som håller ihop 
kolatomerna i kolhydraternas kolkedjor.

Om bindningen utvecklas mellan atomer av olika grundämnen, kommer 
de båda kärnornas olika antal protoner och deras placering av elektroner att 
leda till olika kraftförhållanden när det gäller attraktion av det gemensamma 
elektronparet. Följden blir att det bindande elektronparet blir mer eller min-
dre förskjutet mot den ena av de två atomkärnorna, som därmed får en 
övervikt av negativ laddning till följd av att elektroner flockas dit.

En elektronparbindning där elektronparet är märkbart förskjutet mot 
den ena atomen kallas för en polär bindning.

Elektronparbindningar anges med streck i strukturformler

När man vill åskådliggöra en molekyl kan man rita upp symbolerna för de 
grundämnen som ingår, samt ett streck för varje position där en elektron-

En  
tetraeder.

33646_inlaga.indd   57 2011-08-24   15.36



58

3  Atomer, molekyler, vatten och problemen med syre 

parbindning finns. Resultatet blir en strukturformel. Strecken mellan syre O 
och vätena h i vattenmolekylen anger alltså de bindande elektronparen. De 
elektroner som ingår i syrets inre (första) skal anges inte, liksom normalt 
inte heller de elektronpar som inte deltar i bindningar. Däremot får de icke-
bindande elektronparen i vattenmolekylen geometrisk betydelse genom att 
tvinga undan de bindande elektronparen något och göra vattenmolekylen 
vinklad.

Ett alternativt sätt att beskriva en molekyls uppbyggnad är att helt 
enkelt ange hur många atomer av de aktuella grundämnena som ingår. 
Antalet atomer av ett visst grundämne anges med nedsänkt siffra efter 
grundämnessymbolen. Ingår bara en atom av ett visst grundämne anges 
ingen siffra. Resultatet blir en summaformel. För vatten blir summafor-
meln h2O.

Mellan vattenmolekyler uppstår vätebindningar

Den slutliga lokaliseringen av bindande elektronpar i en molekyl blir helt 
avgörande för molekylens egenskaper och energiförhållanden. Molekyler 
med stark förskjutning av bindande elektronpar i kombination med en 
sned rymdstruktur kommer att ge polära molekyler där typexemplet är 
vattenmolekylen. 

I vattenmolekylen är det syret som tar för sig av de gemensamma elek-
tronparen, till följd av sitt större antal protoner. De två vätena får i gengäld 
sina positiva kärnor mer exponerade. En negativ och två positiva poler 
uppstår i vattenmolekylen.

När flera vattenmolekyler lägger sig intill varandra, kommer deras 
negativa och positiva poler att lägga sig emot varandra så att ett starkt nät-
verk av bindningar mellan vattenmolekylerna utvecklas. Vatten är därför 
en vätska med en stark tendens att hålla samman, vilket förklarar varför 
olja och vatten inte blandar sig. De molekyler som oljan består av kan inte 
bryta sig in mellan de starka bindningarna som håller ihop vattenmoleky-
lerna.

De bindningar som uppstår mellan vattenmolekylerna till följd av vat-
tenmolekylernas polaritet kallas vätebindningar. Väteatomerna i vatten-
molekylen har fått sina positivt laddade kärnor delvis avklädda sitt elek-
tronhölje och attraherar då en syreatom i en intilliggande vattenmolekyl.
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parbindning finns. Resultatet blir en strukturformel. Strecken mellan syre O 
och vätena h i vattenmolekylen anger alltså de bindande elektronparen. De 
elektroner som ingår i syrets inre (första) skal anges inte, liksom normalt 
inte heller de elektronpar som inte deltar i bindningar. Däremot får de icke-
bindande elektronparen i vattenmolekylen geometrisk betydelse genom att 
tvinga undan de bindande elektronparen något och göra vattenmolekylen 
vinklad.

Ett alternativt sätt att beskriva en molekyls uppbyggnad är att helt 
enkelt ange hur många atomer av de aktuella grundämnena som ingår. 
Antalet atomer av ett visst grundämne anges med nedsänkt siffra efter 
grundämnessymbolen. Ingår bara en atom av ett visst grundämne anges 
ingen siffra. Resultatet blir en summaformel. För vatten blir summafor-
meln h2O.

Mellan vattenmolekyler uppstår vätebindningar

Den slutliga lokaliseringen av bindande elektronpar i en molekyl blir helt 
avgörande för molekylens egenskaper och energiförhållanden. Molekyler 
med stark förskjutning av bindande elektronpar i kombination med en 
sned rymdstruktur kommer att ge polära molekyler där typexemplet är 
vattenmolekylen. 

I vattenmolekylen är det syret som tar för sig av de gemensamma elek-
tronparen, till följd av sitt större antal protoner. De två vätena får i gengäld 
sina positiva kärnor mer exponerade. En negativ och två positiva poler 
uppstår i vattenmolekylen.

När flera vattenmolekyler lägger sig intill varandra, kommer deras 
negativa och positiva poler att lägga sig emot varandra så att ett starkt nät-
verk av bindningar mellan vattenmolekylerna utvecklas. Vatten är därför 
en vätska med en stark tendens att hålla samman, vilket förklarar varför 
olja och vatten inte blandar sig. De molekyler som oljan består av kan inte 
bryta sig in mellan de starka bindningarna som håller ihop vattenmoleky-
lerna.

De bindningar som uppstår mellan vattenmolekylerna till följd av vat-
tenmolekylernas polaritet kallas vätebindningar. Väteatomerna i vatten-
molekylen har fått sina positivt laddade kärnor delvis avklädda sitt elek-
tronhölje och attraherar då en syreatom i en intilliggande vattenmolekyl.
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Vätebindningar finns alltså alltid mellan molekyler, aldrig inom dem. 
Vätebindningar är oerhört viktiga inte bara för att förstå vattens egen-

skaper utan även för strukturen hos en rad viktiga biomolekyler, såsom 
proteiner och DNA.

Fria radikaler har en oparad elektron

Inte alla atomer och molekyler har ett jämnt antal elektroner, och därmed 
finns inte förutsättningar för att alla elektronerna ska kunna formera sig i 
par.

Om en atom eller en molekyl har en oparad elektron sägs den vara en fri 
radikal. Eftersom det finns en stark tendens från elektroner att para ihop 
sig, kommer den oparade elektronen i den fria radikalen ofta att försöka 
dra till sig en elektron från omgivningen, det vill säga från någon annan 
molekyl i cellen. 

Att bli berövad en elektron innebär att bli utsatt för en oxidation, helt i 
överensstämmelse med vad som sker om en atom blir utsatt för syre (oxy-
gen), med sin starka tendens att röva elektroner från omgivningen.

Fria radikaler kan förstöra molekyler i sin omgivning

Fria radikaler kommer alltså att kunna orsaka oxidation av andra moleky-
ler i cellen, vilket är detsamma som att säga att dessa andra molekyler får 
en förändrad funktion eller rentav förstörs. Fria radikaler bryter alltså ner 
andra molekyler i cellen. Speciellt utsatta är förstås molekyler med löst sit-
tande elektroner.

Eftersom det är elektroner som är byggmaterialet i kemiska bindningar 
kommer fria radikaler att kunna orsaka djupgående förändringar genom 
att dra till sig elektroner from omgivande molekyler.

Antioxidanter erbjuder elektroner till fria radikaler

För att hindra att fria radikaler rövar elektroner från viktiga molekyler i 
cellen, kan man tillföra molekyler med extremt löst bundna elektroner, 
som kan tillfredsställa de fria radikalernas elektronhunger. Ämnen med 
mycket löst fasthållna elektroner som tillförs för att rädda kroppens egna 
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molekyler från oxidation kallas antioxidanter. Benämningen syftar på att 
dessa molekyler förhindrar oxidation av cellens egna molekyler. Däremot 
oxideras den tillförda antioxidanten själv! Därmed är benämningen ”anti-
oxidant” lite missvisande. Det är inte så att den får till följd att ingen oxida-
tion sker, utan det handlar om en förskjutning av oxidation från kropps-
egna, viktiga molekyler i riktning mot tillförda ämnen. 

Antioxidanter i mat har exakt samma funktion som de offeranoder 
man kan fästa på järnkonstruktioner som är i ständig kontakt med vat-
ten, till exempel fartygsskrov och varmvattenberedare. Offeranoden 
ger elektroner till oxiderande ämnen så att järnet inte rostar. Man ”off-
rar” medvetet vissa elektroner till det aggressiva syret för att järnkon-
struktionen ska få ha sina elektroner i fred och inte rosta. Antioxidan-

ten erbjuder elektroner till fria radikaler för att rädda de kroppsegna 
molekylernas elektroner.

Antioxidanter är alltså molekyler med löst bundna elektroner, och 
exempel på sådana molekyler är vitaminerna c och E. En viktig funktion 
hos dessa vitaminer är alltså att erbjuda lätt tillgängliga elektroner åt fria 
radikaler och på så vis skydda viktiga och känsliga kroppsegna molekyler 
från oxidation.

Oxidativ stress innebär att kroppen har mycket fria radikaler i omlopp

Om syre krävs för att vi ska kunna tillgodogöra oss energin i energiladdade 
molekyler talar vi om aerob metabolism. Aerob metabolism är en effektiv 
form av energiutnyttjande, men bygger på intag av det elektronhungriga 
syret. cellen har en bra strategi för att utnyttja syrets positiva egenskaper 
och utnyttja dess elektronhunger till sin egen energimässiga fördel.

När den fysiska belastningen stiger över en viss gräns, räcker dock inte 
cellens beredskap för att på ett optimalt sätt ta hand om allt syre som tas 
upp av lungorna och transporteras ut i blodet. Resultatet blir att syret går 
sina egna vägar exempelvis genom att bilda Oh-radikalen som har en opa-
rad elektron. Kroppen utsätts då för oxidativ stress.

Dessutom är syremolekylen i sig själv en fri radikal eftersom den har 
oparade elektroner trots det faktum att dess totala antal elektroner är 
jämnt. Förklaringen till detta ligger utanför ramen för denna framställ-
ning, men betonar det allmänna konstaterandet att användningen av syre 
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är en lysande idé som dock har sitt pris. Oxidativ stress har till exempel 
lyfts fram som en av de bakomliggande faktorerna bakom Alzheimers 
sjukdom och rentav åldrande i största allmänhet.

I försöken till att förklara varför ett reducerat kaloriintag (med bibehål-
let, högt intag av vitaminer, mineraler och andra nyckelämnen, Calorie 
Restriction, CR) leder till långsammare åldrande, har man resonerat uti-
från att ett lägre energiintag också kräver en lägre nivå av syreförbrukning 
med följande lägre nivå av fria radikaler och därmed lägre oxidationstakt 
av kroppens egna molekyler och mindre slitage på kroppens organ.
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Instuderingsfrågor

hur skiljer sig kolatomer i kolhydrater från kolatomer i koldioxid?

hur kan man genom att studera en representativ kolatom i en molekyl, avgöra om 

det rör sig om ett energirikt eller energifattigt ämne? 

Vad gör en vätebärare?

Vad menas med elektronskal?

Varför vill elektroner vara i par?

Varför kan skal nummer två innehålla just 8 elektroner och inte mer?

hur binds atomer till varandra?

hur inverkar syre på omgivningens elektroner?

hur grupperar sig de fyra elektronparen runt kolatomen och syreatomen när dessa 

ingår i molekyler?

Vilka krafter håller ihop vattenmolekyler till en vätska?

Vad är en fri radikal och varför är den problematisk?

hur fungerar en antioxidant?

Vad är problemet med att andas in mycket stora mängder syre vid extrem 

belastning?
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De gröna växternas infångning av ljusenergi kallas fotosyntes

De gröna växterna har förmågan att omvandla energifattig koldioxid och 
vatten till energirikt socker genom att utnyttja energin i solljuset. hela 
denna process kallas fotosyntes, av ”foto”, ljus och ”syntes”, framställning, 
alltså framställning med hjälp av ljus.

Fotosyntesen kan kortfattat beskrivas som en reduktion av kolatomen i 
koldioxid. I själva verket ”befrias” kolatomen från en del av sitt syre, kopp-
las ihop med andra kolatomer till en kedja av sex kolatomer och dessutom 
förses kolatomerna med åtskilliga väteatomer.

Att minska andelen syren runt kolatomen, öka andelen andra kolato-
mer och tillföra väten innebär en reduktion av kolatomen. Reduktion höjer 
energinivån, och kräver alltså energitillförsel. Energin för de reduktiva 
processerna tas från solljuset.

Fotosyntesens alla detaljer är, trots att tusentals forskare ägnat sig i årti-
onden åt detta, inte helt utforskade. Mängden samlad kunskap om fotosyn-
tesen är redan nu enorm, vilket säger en hel del om hur intrikat processen är.

Fotosyntesen sker i en mängd delsteg. Varje delsteg kontrolleras av ett 
enzym, en komplicerad molekyl av typen protein, med förmåga att omforma, 
koppla ihop eller dela på vissa specifika molekyler.

Fotosyntesen använder ljusenergi för att flytta elektroner  
till högre energitillstånd

Fotosyntesen innebär att energin i solljuset används av gröna växter till att 
befria kolets yttersta elektroner ur syreatomens grepp och återföra dem till 
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kolatomen. Den reducerade kolatomens kärna kommer då, till priset av en 
viss mängd insatt energi, att ha återfått närkontakt med sina elektroner.

Genom att ersätta de elektronhungriga syreatomerna dels med andra 
kolatomer, dels med väten, har fotosyntesen skapat en mer reducerad 
omgivning för kolatomen. Kampen mellan två kolatomer om ett gemen-
samt elektronpar slutar alltid oavgjort, det vill säga båda de inblandade 
kolatomerna har relativt nära till det gemensamma elektronparet. Inte hel-
ler en väteatom förmår dra bort ett gemensamt elektronpar från kolato-
men.

En kolatom som har sina elektroner väl samlade omkring sig represen-
terar en högre energi än en kolatom som har sina yttre elektroner förskjutna 
bort från kärnan på grund av att syren drar kraftfullt i dem.

Fotosyntesen använder ljusenergi till att möblera om i kolatomens 
omgivning så att elektronhungriga syren får ge plats åt atomer som låter 
kolatomen behålla sina egna elektroner i lugn och ro, högt uppe på energi-
branten. Ju fler syren som ersätts med väten, desto närmre kolkärnan kan 
kolets delade elektronpar uppehålla sig. Likbördigt delade elektronpar är i 
detta sammanhang synonymt med energirika elektronpar. Energi i meta-
boliska sammanhang ligger just i sådana jämställda elektronpar. Varje steg 
vi tar och varje tanke vi tänker tar sin energi från rättvist delade elektron-
par!

Fotosyntesen består av en ljusreaktion och en mörkerreaktion

Processen att förändra kolatomens omgivning så att energirika ämnen bil-
das, sker i flera små steg. Varje steg genomförs och kontrolleras av ett 
enzym, en specialdesignad molekyl, unik för varje delsteg. Man kan grup-
pera dessa småsteg i två huvudgrupper:

•	 ljusreaktionen och 
•	 mörkerreaktionen.

I ljusreaktionen tas solljusets energi till vara. Ljusreaktionen befattar sig 
inte egentligen med några kolatomer, ytan syftar bara till att så effektivt 
som möjligt ta upp och tillfälligt lagra ljusenergi i form av energirika mole-
kyler.
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I mörkerreaktionen används sedan den tillfälligt lagrade energin från 
ljusreaktionen till att verka på koldioxid så att kolatomens omgivning för-
ändras. Att omvandla en energifattig molekyl till en energirik kräver 
energi. Den energin lagrar växten upp genom ljusreaktionen.

Fotosyntesen sker över det membran där klorofyllet ligger inbäddat

Klorofyll är den komplexa organiska molekyl som fångar upp energin i 
solljuset och dessutom gör växter gröna. Den centrala delen av kloro-
fyllet är slående lik den centrala delen av hemoglobin, syretransportö-
ren i blod. De små skillnaderna i deras struktur gör att klorofyllet ter 
sig grönt medan hemoglobinet ter sig rött. Och medan hemoglobinet 
har järn i sitt centrum, har klorofyll magnesium.

 Klorofyllet i växters gröna delar finns samlat i cellerna i form av 
kloroplaster som i mikroskop ser ut som små korn. Innanför kloroplas-
tens yttre och inre membran finns ett tredje membran som är veckat 
till runda, tillplattade strukturer kallade tylakoider. Det är i tylakoid-
membranet som klorofyllet är beläget.

Tylakoidmembranet utbildar därmed en gräns mellan yttervärlden 
och tylakoidens inre. hela fotosyntesen är en serie skeenden som byg-
ger på denna gräns mellan tylakoidmembranets inre och yttre. I tyla-
koidmembranet återfinner vi merparten av de molekyler som är inblan-
dade i att uppfånga solljuset och ta vara på de infångade energipaketens, 
fotonernas, energi. Under fotosyntesens gång kommer tylakoidmembranet 
att utgöra en gräns mellan två miljöer med olika surhetsgrad.

Olika surhetsgrad beror på olika koncentration av vätejoner

I en sur miljö finns det gott om vätejoner, h+. Vissa ämnen har en starkare 
tendens än andra att avge vätejoner. En syra är just en molekyl med förmå-
gan att avge en eller flera vätejoner. Ju fler vätejoner som ansamlats, desto 
surare blir miljön. En vätejon är egentligen en väteatom som förlorat sin 
elektron. Kvar är då oftast bara en proton, eftersom de flesta väteatomer 
saknar neutron i sin kärna. Orden ”vätejon” och ”proton” används därför 
ofta synonymt.

hur många vätejoner eller protoner som finns i en viss volym anges 

N

N N

N

OO O O

Fe2+

N

N N

N
Mg2+

O

OCH3

O

Hemoglobin, 
centrala delen  

av hem
gruppen.

Klorofyll, 
centrum.  

(I båda 
bilderna 

anges kol
atomernas 

lägen av 
streckens 
knyckar, 

ändar och 
mötes

punkter.)

33646_inlaga.indd   65 2011-08-24   15.36



66

4  Gröna växter

med pH-skalan. Ett lågt värde på ph-skalan innebär att miljön är surare än 
en miljö med ett högre värde. Den suraste miljön i kroppen är magsäcken, 
där ph kan ligga på 2 eller ner mot 1. Rent vatten har ett ph på 7. Såpvatten 
är fattigt på vätejoner och kan ha ett ph på mellan 10 och 12. Varje steg 
nedåt i ph-skalan innebär en tiofaldig ökning av antalet vätejoner per liter. 
En liter vatten med ph 3 innehåller alltså tio gånger fler vätejoner än en 
liter vatten med ph 4.

Om ett membran utgör en skiljevägg mellan miljöer med olika surhets-
grad och därmed olika ph-värde, talar man om en pH-gradient eller en pro-
tongradient över membranet. Det handlar alltså om att det finns en skillnad 
i koncentrationen av vätejoner mellan membranets ”inne” och ”ute”.

En koncentrationsskillnad innebär att en viss partikel samlats ihop på 
ett ställe. Eftersom naturen spontant strävar mot största möjliga entropi 
(oordning) kräver en ansamling av partiklar tillförsel av energi. En kon-
centrationsskillnad representerar därmed en slags kemisk lägesenergi. En 
protongradient över ett membran är alltså en form av lagrad energi.

När koncentrationsskillnaden sedan tillåts jämna ut sig genom att par-
tiklar vandrar genom membranet från sidan med hög koncentration till 
sidan med låg koncentration, frigörs den lagrade energin. Ett ”intelligent 
membran” kan tillvarata den frigjorda energin och använda den till att 
bygga upp energirika molekyler, vilket är en mer stabil lagringsform för 
energi än själva koncentrationsskillnaden.

Energin från de fotoner som klorofyll uppfångar från solljuset utnyttjas 
till att bygga upp en skillnad i surhetsgrad mellan tylakoidmembranets in- 
och utsida. En hög koncentration av protoner byggs upp i tylakoidens inre 
och en låg koncentration skapas utanför.

I fotosyntesens ljusreaktion omvandlas ljusenergi till en protongradient

Växternas klorofyll har förmågan att absorbera vissa av de fotoner som 
kommer som ljus från solen. Energin i en inkommande foton tas upp av en 
elektron i klorofyllet. Den elektron som tar upp energin från fotonen ökar 
alltså sin energi och blir exciterad.

Den exciterade elektronen lämnar sedan sin ursprungliga klorofyll-
molekyl och transporteras genom en kedja av andra molekyler lokaliserade 
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i tylakoidmembranet som kan ta upp och skicka vidare denna elektron i 
vad som blir en elektrontransportkedja.

cykeln av uppfångning av en foton och excitering av en elektron upp-
repas två gånger för varje elektron. 

Allteftersom exciterade elektroner strömmar genom elektrontransport-
kedjan i tylakoidmembranet, förändras den kemiska miljön olika på olika 
sidor om membranet. Elektronöverföringar mellan molekylerna i elektron-
transportkedjan är kopplade till protonöverföringar över tylakoidmem-
branet. På tylakoidmebranets insida ökar protonkoncentrationen, på utsi-
dan minskar den. Denna koncentrationsskillnad på in- och utsida utnyttjas 
sedan till produktion av den energirika molekylen ATP.

ATP lagrar energi genom att tvinga ihop negativa joner

Energin i den protongradient som fotosyntesens elektrontransport byggt 
upp, utnyttjas för att framställa en viktig 
energirik förening kallad ATP (Adenosine 
triphosphate). 

ATP innehåller, som namnet anger, tre 
fosfatgrupper. Fosfat är en negativ jon, och 
negativt laddade partiklar repellerar varan-
dra. För att sammanföra tre negativa fosfat-
grupper krävs därför mycket energi. Att 
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framställa ATP blir därför som att pressa ihop en stålfjäder och sedan låsa 
den i det hoppressade läget med ett snöre.

Bindningarna i ATP är tillräckligt starka för att övervinna repulsio-
nerna mellan fosfatgrupperna. När bindningen till den yttersta fosfatgrup-
pen sedan löses upp, frigörs den upplagrade energin och kan utnyttjas för 
alla energikrävande processer i cellen.

En entropibetraktelse talar också för att ATP representerar upplagrad 
energi: tre hopfogade fosfatgrupper är mer välordnade än tre fria fosfat-
grupper som kan röra sig mer eller mindre kaotiskt.

ATP utnyttjas inte bara vid fotosyntetisk fixering av energi, utan även i 
cellens energikrävande syntessteg

I den komplicerade processen att absorbera strålningsenergi ur solljus och 
fixera denna i glukos skapas alltså först en protongradient över tylakoid-
membranet som driver syntes av ATP. I fotosyntesens mörkerreaktion 
används energin i ATP till att syntetisera glukos.

ATP är alltså en energiform som lämpar sig för syntes av glukos. Men 
eftersom cellen generellt, som en del av sin energieffektivisering, har en 
tendens att använda samma lösningar och strukturer i många olika sam-
manhang, används ATP för alla möjliga syntetiska ändamål.

ATP är den universella energivalutan

I princip alla energikrävande processer i såväl växter som djur sker genom 
att energi förmedlas av ATP. När vi rör oss, ser, tänker och känner, är det 
ATP som står för energin.

Gröna växter omvandlar i första steget ljusenergi till ATP som senare 
utnyttjas som energikälla vid framställning av mer lagringslämpade ämnen 
som kolhydrater och fett. Energitransformationerna i näringskedjorna 
fortsätter sedan att baseras på ATP. I oss själva omvandlas alla energisub-
strat förr eller senare till ATP innan energin kan användas av cellerna.

Växternas grundstrategi är att omforma ljusenergi till ATP och alla föl-
jande energiomvandlingar i växterna innefattar ATP. När vi själva sedan 
ska tillgodogöra oss växternas förråd av glukos och fett, utnyttjar vi dessa 
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näringsämnens energi för att ”åter” framställa det ATP som är den enda 
energiform våra grundläggande livsfunktioner kan utnyttja.

Muskelsammandragningar, nervimpulser och energikrävande kemiska 
processer i cellen sker inte genom direkt tillförsel av exempelvis kolhydra-
ter utan det är ATP som är cellens energivaluta. För att få ut de första mole-
kylerna ATP ur en glukosmolekyl krävs tiotalet anaeroba (syreoberoende) 
steg. Inte förrän efter ytterligare tjugotalet aeroba (syreberoende) steg har 
cellen lyckats omvandla glukosens energi till det maximala antalet ATP.

ATP blir ADP + Pi

När energin i en ATP ska frigöras sker det genom att bindningen till den 
tredje och yttersta fosfatgruppen löses upp. Den resulterande molekylen 
har därmed inte längre tre fosfatgrupper utan två och kallas ADP, där D 
står för ”di” som betyder två. Den frigjorda fosfatgruppen betecknas Pi, där 
”i” står för ”inorganic”, det engelska ordet för oorganisk. Pi betyder där-
med en fosfatgrupp som inte är bunden till en organisk molekyl.

Den ADP + Pi som blir kvar sedan energin i bindningen mellan dem 
utnyttjats av cellen, kommer sedan att kunna sammanfogas igen genom att 
utnyttja energin från exempelvis kolhydrater eller fett, om vi ser till en 
djurcell. I en växtcell kan ADP + Pi dessutom sammanfogas genom att åter 
användas i fotosyntesen och utnyttja ljusenergi för hopkopplingen.

Grundstrukturen i ATP/ADP är alltså något som ständigt kan åter-
användas, som ett uppladdningsbart batteri.

ATP bildas genom ett flöde av protoner genom kloroplastens inre 
membran

Den nödvändiga energin till uppbyggandet av protongradienten över tyla-
koidmembranet tas från de elektroner som passerar genom elektrontrans-
portkedjan.

När skillnaden i protonkoncentration över kloroplastens tylakoidmem-
bran blivit tillräckligt stor, tillåts protoner röra sig tillbaka ut genom tyla-
koidmembranet, men inte hur som helst. Det återgående flödet av protoner 
tvingas gå genom en mycket komplex struktur, kallad ATP-syntas som lig-
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ger inbäddad i tylakoidmembranet. ATP-syntas har förmåga att binda till 
sig ADP och en fri fosfatgrupp Pi. När protoner rör sig genom ATP-syntas, 
förändras rymdstrukturen hos detta så att ADP och Pi sammankopplas, 
trots de repulsiva krafterna mellan dem. Resultatet blir ATP. När samman-
kopplingen till ATP är gjord inträder ytterligare en protonströmsdriven 
strukturförändring hos ATP-syntas som sparkar bort den nybildade ATP-
molekylen.

Energin i fotonexciterade elektroner används alltså till att transportera 
in protoner genom kloroplastens tylakoidmembran. När ”baksuget” från 
”protonbristen” utanför membranet blivit tillräckligt stort, tillåts proto-
nerna rusa tillbaka ut, men kanaliseras då genom ATP-syntas som utnytt-
jar protonströmmens kraft till att foga en fosfatgrupp till ADP varvid ATP 
bildas.

Under ljusreaktionen framställs inte bara ATP utan även NADPH

När den ljusexciterade elektronen från klorofyll blivit avtappad på en del 
av sin energi genom att driva pumpningen av protoner ut genom tylakoid-
membranet, hamnar den så småningom hos en struktur, kallad ferredoxin, 
som tappar elektronen på energi på ett annat sätt, nämligen genom att få 
en molekyl kallad NADP+ (Nicotineamide Adenine Dinucleotide 
Phosphate) att ta upp elektronen. När detta upprepats med ytterligare en 
elektron, och dessutom en proton tagits upp från tylakoidmembranets 
utsida, har den ursprungliga NADP+ omvandlats till sin reducerade form 
NADPh.

För att omvandla NADP+ till NADPh krävs två elektroner och en väte-
jon h+. Den första elektronen kan anses neutralisera +laddningen i NADP+ 
och ge ”NADP”. Den andra elektronen och vätejonen h+ bildar tillsam-
mans det väte h som återstår för att erhålla NADPh. Ytterligare en proton 
h+  bokförs ibland i reaktionen, för att denna ska omfatta totalt 2 h. Därför 
skrivs reaktionen vanligen NADP+ + 2 elektroner + 2 h+ → NADPh+h+.

Eftersom två elektroner krävs för att framställa en NADPh, måste 
också två elektroner passera fotosyntesens elektrontransportkedja innan 
en färdig NADPh erhålls.

Den bildade molekylen NADPh+h+ representerar, liksom ATP gent-
emot ADP, en högre energi än NADP+. De två elektronerna och de två h+ i 
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NADPh+h+ kommer sedan väl till pass i fotosyntesens mörkerreaktion, 
då kolatomen i koldioxid ska omges med väte.

I fotosyntesens ljusreaktion sönderdelas vatten  
till syre, elektroner och vätejoner

I det första steget i ljusreaktionen exciterades och borttransporterades en 
elektron från klorofyllmolekylen. Detta följs av ytterligare en excitation 
och till slut tas elektronen upp av NADP+ varvid NADP bildas. Allt detta 
upprepas med ytterligare en elektron, och båda dessa elektroner slutar sitt 
öde uppbundna till NADPh.

För att klorofyllet ska kunna fortsätta excitera och exportera elektroner 
måste klorofyllet självt få påfyllning av elektroner.

När klorofyll blivit av med en elektron, upptar det en ersättningselek-
tron från ett manganinnehållande protein, som kan erbjuda två elektroner. 
Detta manganinnehållande protein tar i sin tur upp två elektroner från en 
vattenmolekyl. Kvar blir vattnets syreatom samt dess två väten i form av två 
vätejoner h+. 

Resultatet av manganproteinets insats är alltså att vatten omvandlas till 
syre (som avges av växten), två elektroner som ersätter de elektroner kloro-
fyllet gjort sig av med samt slutligen två vätejoner h+. Dessa två vätejoner 
behövs för att omvandla NADP+ till NADPh + h+.

Fotosyntetiserande växter avger inte syreatomer O, utan syremolekyler 
O2. Två vattenmolekyler måste alltså fråntas sina väten för varje syremole-
kyl som bildas.

I fotosyntesens mörkerreaktion reduceras koldioxid till kolhydrat

Att ATP och NADPh + h+ bildas genom de två stegen i ljusreaktionen är 
inget självändamål, och varken ATP eller NADPh lämpar sig för att lagras 
i stora energiförråd. I stället kommer energin i dessa två molekyler att 
utnyttjas i fotosyntesens mörkerreaktion, där koldioxid  med hjälp av ATP 
och NADPh+ h+ omvandlas till sockerarten glukos (av grekiska ”glykys”, 
söt).

Omvandlingen av koldioxid till glukos är ett cykliskt förlopp, kallad 
Calvincykeln efter sin upptäckare Melvin calvin (1911–1997, nobelpris i 
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kemi 1961). Det är en cykel där en molekyl med fem kolatomer först tar upp 
cO2 till att bilda en 6-kolsenhet. Denna 6-kolsenhet är kortlivad, och sön-
derfaller i två stycken 3-kolsenheter som sedan kan gå vidare i en komplex 
väv av omvandlingar.

calvincykeln innehåller olika vägar, och en av dem innebär att den 
ursprungliga 5-kolsenheten återbildas för att sedan ta upp en ny cO2. En 
annan väg innebär att 3-kolsenheter i flera steg sammanfogas till 6-kols-
enheter som exporteras som färdiga produkter ur ”fabriken”, och det är 
denna väg som ger den glukos som är slutsteget i fotosyntesen.

I calvincykelns första steg binds alltså luftens cO2 till en 5-kolsmole-
kyl, och detta är det avgörande, cO2-fixerande steget. Resten av calvincy-
keln handlar om omformningar, så att omgivningen kring kolatomen i den 
fixerade cO2 ändras. I klartext betyder detta att ljusreaktionens NADPh 
berikar omgivningen kring kolatomen från cO2 med väte så att en mer 
reducerad struktur erhålls. Dessa omformningar kräver energi, som tas av 
den ATP som bildades i ljusreaktionen.

calvincykeln innebär alltså dels att en del av de uppkomna 6-kols-
enheterna omformas till glukos, dels att en del av dem återbildas till 
5-kolsenheter som kan ta upp nya cO2.

Mörkerreaktionen utnyttjar det ATP och den NADPh som utvunnits i 
ljusreaktionen. Slutresultatet är den energirika molekylen glukos.

Fotosyntesen ger glukos

Det glukos som är resultatet av fotosyntesens ljus- och mörkerreaktioner är 
en form av socker. Glukos är en molekyl som är uppbyggd av sex kolatomer 
(c) hopkopplade till en kedja (en kolkedja). Dessutom ingår sex syreatomer 
(O) och tolv väteatomer (h). En glukosmolekyl kan alltså beskrivas med 
formeln c6h12O6. 

På varje kolatom i glukos går det därför i genomsnitt en syreatom och 
två väteatomer, att jämföras med de två syreatomerna per kolatom i en 
molekyl av koldioxid cO2.

Energin i glukos är solenergi lagrad i form av reducerade kolatomer. 
Kolatomerna i glukos omges av färre syreatomer jämfört med kolatomer i 
koldioxid och utgör därmed ett energiförråd.

En kolatom inne i glukosmolekylens kolkedja har två bindningsmöjlig-
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heter som inte upptas av andra kolatomer. Den ena bindningen går till en 
syreatom som i sin tur binder till ett väte. Ett sådant paket av ett syre och 
ett väte kallas för en Oh-grupp och är ett mycket vanligt inslag i organiska 
ämnen. Bland annat innehåller alla alkoholer minst en Oh-grupp.

När en molekyl glukos bildats är själva fotosyntesen avslutad och 
infångningen av energi ur solljus avklarad. Det som sedan följer i växten 
innebär omvandlingar av den energi som lagrats i glukosmolekylen.

hela fotosyntesen kan sammanfattas med formeln:

6 cO2 + 6 h2O + ljus  → 6 c6h12O6 + 6 O2
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Instuderingsfrågor

Vad är fotosyntes?

hur påverkar fotosyntesen kolatomen i koldioxid?

Vad är klorofyll och vad har det för funktion?

Vad finns det för likheter och skillnader mellan hemoglobin och klorofyll?

Var i kloroplasten sker fotosyntesen?

Vad är en syra?

hur är ph-skalan uppbyggd?

I ljusreaktionen omformas fotoners energi till en koncentrationsskillnad. Vilken 

partikel är det som får olika koncentrationer? Var går gränsen mellan 

avdelningarna med hög och låg koncentration?

Kroppens molekyler använder alla samma form av energi, vilken?

I ljusreaktionens slutfas sker en omlagring till en annan form av kemisk energi,  

hur då?

Var slutar de elektroner som under ljusreaktionen vandrade genom en 

elektrontransportkedja?

Varför behövs vatten för att ljusreaktionen skall kunna rulla på?

Varför bildar gröna växter syre?

ljusreaktionen ger kemisk energi och en fullastad vätebärare. hur används dessa i 

mörkerreaktionen?

Vilka ämnen slutar hela fotosyntesen med?
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Glukos är utgångspunkt för växternas syntes  
av kolhydrater, fett och proteiner

Som alla organismer behöver en växt protein och fett för att bygga upp 
olika strukturer och utföra livsnödvändiga funktioner. Till skillnad från 
djur, har växter förmåga att själva syntetisera alla proteiner och fetter som 
den behöver, enbart utifrån ljus, vatten, koldioxid och mineraler. Växtens 
syntes av proteiner och fetter är energikrävande, och energin till denna 
syntes tas från det glukos som den har framställt genom fotosyntes. Glukos 
är i vissa uppbyggnadsprocesser dessutom ett utgångsmaterial. Glukos 
fungerar därför som trä i en gammal klassisk svensk snickeriverkstad på 
vintern: dels framställer man skåp, bord och stolar ur det, dels använder 
man sågspån och överblivna småbitar att elda med i kaminen för att få 
värme.

De vidare omvandlingarna av glukos kan gå utefter ett vitt förgrenat 
nätverk av olika vägar. En av de längsta och mest energikrävande vägarna 
slutar med en typ av komplexa molekyler som vi med ett gemensamt namn 
kallar fetter. Andra vägar leder till de ännu mer komplexa proteinerna.

Andra förändringar av glukos är mer försynta och kan exempelvis 
innebära att grupper runt en eller flera av kolatomerna i den centrala ked-
jan byter plats.

Ytterligare en viktig syntesväg som växterna utvecklat innebär att glu-
kosmolekylerna i princip behålls intakta, förutom att de sammanfogas med 
varandra till kortare eller längre strukturer. Dessa mer försynta förvand-
lingar av glukos (och andra produkter ur calvincykeln) ger den stora grup-
pen av ämnen som kallas kolhydrater.
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Kolhydrater med sex kol i kedjan kallas hexoser

En viktig, smärre modifiering av glukosmolekylen innebär att väten och 
Oh-grupper får byta plats. De flesta kolatomerna i glukoskedjan binder till 
fyra olika grupper: den första ”gruppen” är ett väte, den andra är Oh-grup-
pen, den tredje och fjärde gruppen utgörs av de två olika ”resterna” av 
molekylen, en på var sida av den kolatom vi studerar. Att byta plats på två 
av dessa grupper ger en ny molekyl, eftersom riktningarna i rymden från 
kolatomen till de olika grupperna ändras.

Genom sådana här smärre omgrupperingar kan en rad olika förvand-
lingar av glukosmolekylen utföras, och var och en av de resulterande mole-
kylerna har sina särskilda egenskaper. Dessa olika varianter kallas med ett 
gemensamt namn hexoser efter grekiskans ”hexa” som betyder sex, efter-
som det finns sex kolatomer i kedjan.

Fruktos är en hexos

Tre kolhydrater som uppfyller villkoret att innehålla sex kolatomer är sär-
skilt vanliga. Förutom glukos har vi fruktos, även kallat fruktsocker, och 
galaktos som ingår i mjölksocker.

Både fruktos och galaktos innehåller exakt samma antal kol, syren och 
väten som glukos, dock något annorlunda grupperade.

Som namnet antyder är fruktos en sockerart som är vanligt förekom-
mande i frukt. I äpplen kan fruktos utgöra mer än hälften av sockerarterna, 
i druvor och fikon kring 40 %.

I honung utgörs sockret till hälften av fruktos och till hälften av glukos. 
Fruktos och glukos utgör tillsammans cirka 90 % av honungens massa. 
Resten av honungen är till större delen vatten. honungens fruktos, glukos 
och vatten härrör från blommors nektar, vilken bina transporterat till 
kupan. I den mån nektarns sockerarter inte redan från början förelåg som 
glukos och fruktos, har bina omformat sockerarterna till dessa. Sedan har 
bina minskat nektarns vatteninnehåll genom att låta vatten avdunsta. 
honungens låga vatteninnehåll är förklaringen till att den kan stå sig över 
en vinter. Även om mikroorganismer som jästsvampar egentligen är 
mycket intresserade av honungens glukos och fruktos, klarar de inte av den 
extremt vattenfattiga miljön som honungen utgör.
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Galaktos ingår i mjölksocker

Den tredje viktiga hexosen är galaktos. Den innehåller lika många kol, 
väten och syren som fruktos och glukos, men rymdmässigt orienterade på 
ett tredje sätt.

Ensamt galaktos är inte så vanligt. Vi stöter i första hand på det som ena 
hälften i den mer komplicerade sockerarten laktos, även kallat mjölksocker.

Namnen här kan vara lite förvirrande, men såväl galaktos som laktos 
kommer av grekiskans ”galaktos” som betyder mjölk. De astronomiska 
objekt som kallas ”galaxer” fick denna benämning för att de för det obeväp-
nade ögat tedde sig diffusa, som en droppe mjölk i en spann vatten. Vår 
egen galax, Vintergatan, upplevdes på samma vis som diffus, som utspilld 
mjölk när man ser in mot centrum av dess diskusformade kropp. Dess 
utsträckning på natthimlen kallas därför på engelska Milky Way, på tyska 
Milchstrasse, på franska Voie Laitié. På dessa sydligare latituder kan den 
observeras året runt. Bara vi längst häruppe i norr, där sommarhalvårets 
ljusa nätter omöjliggör observation av den fram till vinterhalvårets inträde, 
kallar den Vintergatan.

Ribos och deoxiribos är pentoser

En lite större förändring av glukosen kan ske genom att sexkolsked-
jan kapas ned till kortare kedjor med fem, fyra eller tre kolatomer.

Kapas ett kol bort återstår fem kol, och man får en pentos, efter 
grekiskans ”penta” som betyder fem. Två viktiga pentoser är ribos och 
deoxiribos, två enkla sockerarter som bland annat ingår i RNA (ribos, 
därav R:et) respektive DNA (deoxiribos, därav D:et), båda två molekyler 
som är viktiga vid lagring och hantering av information om våra pro-
teiners uppbyggnad.

Glukos, fruktos och galaktos är monosackarider 

Om proportionerna mellan de ingående grundämnena bibehålls (lika 
många syren som kol, dubbelt så många väten) kommer de olika socker-
arter man erhåller genom omgrupperingar och kapningar ändå att utgöra 
en enhetlig grupp, kallade monosackarider. Monosackariderna innefattar 
såväl hexoser som pentoser och sockerarter med fyra och tre kol.

OH

OH OH

O
HO

OH

OH H

O
HO

Ribos. Det 
markerade 

syret (O) 
skiljer det 

från deoxi
ribos.

Deoxi ribos.

33646_inlaga.indd   77 2011-08-24   15.36



78

5  Kolhydrater i vår mat

Monosackariderna är i sig en underavdelning av kolhydraterna. De 
kallas ibland ”enkla sockerarter”.

Den övervägande massan kolhydrater i växterna är dock inte mono-
sackarider, utan större strukturer, kallade disackarider och polysackarider, 
som byggs upp av monosackarider.

Ett karbonylkol bär ett dubbelbundet syre

Glukosmolekylen kan förekomma som en linjär, öppen struktur, där ena 
ändan utgörs av en kolatom som bär två väten och en Oh-grupp. Det andra 
ändkolet är ett karbonylkol, vilket innebär att det bär ett dubbelbundet 
syre.

Även fruktos har i sin öppna, linjära form en kolatom som bär ett dub-
belbundet syre, alltså ett karbonylkol. Den viktigaste skillnaden mellan 
glukos och fruktos är att karbonylkolet i fruktos inte är ett ändkol, utan ett 
kol inne i kolkedjan. När karbonylkolet på båda sidor om sig har andra 
kolatomer får man en typ av ämne som kallas keton. Fruktos klassas därför 
som en ketohexos. En struktur med karbonylkol som utgör ena änden av 
en kolkedja kallas aldehyd. En 6-kolig kolhydrat med ett karbonylkol i ena 
änden kallas aldohexos. Den allra vanligaste kolhydraten, glukos, är alltså 
en aldohexos.

Glukos kan vara öppen eller sluten

Den vanligaste och viktigaste kolhydraten och hexosen är glukos. Glukos 
kallas även druvsocker och blodsocker.

Den tredimensionella orienteringen av de fyra grupperna runt en kol-
atom medför att den öppna glukosmolekylen kröker sig som en larv, så att 
dess ändar kommer att nudda varandra. Särskilt kommer karbonylkolet 
att lägga sig mycket nära Oh-gruppen på kolatomen näst längst ut i andra 
ändan av molekylen.

Denna starkt krökta struktur kan genomgå en ringslutning, varvid kar-
bonylkolets dubbelbundna syre tar upp ett h och omvandlas till en Oh-
grupp, samtidigt som Oh-gruppen på det näst yttersta kolet i andra ändan 
av kedjan utvecklar en bindning till det gamla karbonylkolet. Resultatet 
blir en syrebrygga mellan två kolatomer. Den allra yttersta kolatomen, den 
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längst bort från karbonylkolet, hamnar utanför ringen. Den ringstruktur 
som då uppkommer kommer alltså att innehålla fem av molekylens sex 
kolatomer samt en syreatom. 

I en vattenlösning av glukos är det vid neutralt ph den cykliska formen 
som dominerar, liksom i fast, kristalliserad glukos, som man kan köpa 
under olika varumärken och som för ögat ter sig identiskt med vanligt strö-
socker.

Druvor har varierande halter glukos – mellan 30 och 40 % av det totala 
sockerinnehållet, beroende på faktorer som solinstrålning och mognad.

Karbonylkolet är triangulärt

Karbonylkolet i den öppna formen av glukos skiljer sig från glukosens 
övriga kolatomer genom att bara ha tre bindningsriktningar. Det dubbel-
bundna syret lägger beslag på två av kolatomens bindningsmöjligheter. 
Kvar blir endast två ytterligare bindningar och summa summarum tre 
bindningsriktningar. 

Eftersom bindningar, vare sig de är enkla eller dubbla, består av negativt 
laddade elektronpar, vill de befinna sig så långt från varandra som möjligt. 
När tre bindningsriktningar från ett gemensamt centrum vill befinna sig 
så långt bort som möjligt från varandra, pekar de mot hörnen i en liksidig 
triangel.

Just detta sker för karbonylkolets tre bindningsriktningar: vi får en tri-
angulär, plan struktur runt kolet.

Byter man plats på två av de tre grupperna runt ett gemensamt cen-
trum, erhåller man alltid en identisk struktur. Inte ens om man försöker 
byta plats på samtliga tre grupper runt karbonylkolet uppnår man någon 
förändring. Det går alltså inte att ändra identitet på en struktur med tre 
riktningar utgående från ett gemensamt centrum.

Kol med enkelbindningar är tetraedriska

Ett kol som bara har enkelbindningar till grupperna runtomkring sig, har 
”plats” för fyra olika grupper. Därmed kommer kolet att utgöra centrum 
för fyra bindningsriktningar. De fyra olika bindningsriktningarna kom-
mer att orientera sig mot hörnen i en tetraeder. 
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Alla kolatomer i glukos förutom karbonylkolet har just fyra bindnings-
riktningar till fyra olika grupper runtomkring sig.

Med fyra bindningsriktningar till fyra olika grupper kan en 
helt ny situation för kombinationsmöjligheter uppkomma om man 
byter position på två av de fyra grupperna. Då får man nämligen en 
ny struktur. Den nya och den ursprungliga strukturen förhåller sig 
till varandra som höger och vänster hand: de är varandras spegel-
bilder.

De två strukturerna ger molekylerna olika egenskaper.

Cyklisk glukos kan vara i α- eller β-position

I det ögonblick ringslutningen i glukos sker, omvandlas det triangu-
lära karbonylkolet till ett ”vanligt” tetraedriskt kol med fyra bindnings-
riktningar, och plötsligt blir två olika rymdstrukturer möjliga. När en Oh-
grupp utbildas på det nyblivna tetraedriska kolet kan detta därför ske i två 
olika riktningar, och resultatet blir två olika ringslutna strukturer, som 
enbart skiljer sig åt genom hur denna nytillkomna Oh-grupp pekar ut från 
molekylen.

Så som man enligt konvention ritar ringsluten glukos, kommer den 
avgörande Oh-gruppen att hamna på kolatomen längst till höger. Denna 
Oh-grupp kommer att kunna peka antingen snett upp eller snett ner från 
kolatomen. Den form av glukos som har Oh-gruppen pekande snett nedåt 
kallas α-glukos. Den form av glukos som har Oh-gruppen pekande snett 
uppåt kallas β-glukos. 

I en vattenlösning av glukos utgör α-glukos 37 % och β-glukos 63 %. 
Den icke ringslutna formen existerar bara som en mellanform, då α 
omvandlas till β och tvärtom, vilket sker hela tiden.

Skillnaden mellan α-glukos och β-glukos kommer att få en avgörande 
betydelse när glukoser ska kopplas ihop.

(Förenklade strukturformler utelämnar en hel del av kolen och vätena.)

Monosackarider kan kopplas ihop två och två till disackarider

Monosackarider kan kopplas ihop två och två till disackarider. De mono-
sackarider som kopplas ihop kan vara lika eller olika.
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Tre olika disackarider är särskilt viktiga för oss: maltos, sackaros 
och laktos. 

Kopplas två glukoser ihop erhålls disackariden maltos, maltsocker, 
utgångspunkten vid framställning av öl och whisky. Maltsocker ingår 
dessutom i en del bröd, inte minst vörtbröd. Vört är den vätska man 
erhåller sedan groddat korn (malt) blötlagts i vatten, varvid kornets 
stärkelse brutits ner till bland annat maltos som utgör en huvudbe-
ståndsdel i vörten.

Kopplas en glukos till en fruktos får man sackaros, strösocker.
Den tredje viktiga disackariden är laktos, mjölksocker, uppbyggd av en 

glukos och en galaktos.

Maltos byggs upp av två α-glukoser

Kolatomerna i glukos har olika egenskaper och en del är inblandade i ring-
slutningar, andra inte. För att kunna ange vilken kolatom man talar om, 
har man enats om ett sätt att numrera dem. Man börjar med kolet närmast 
syret i ringen, medsols. Sedan fortsätter man numreringen medsols till 
femte kolet i ringen, och går sedan ut i den utstickande grenen vars kol blir 
det sjätte och sista.

När hexoser kopplas ihop två och två, sker det i regel genom att kol 
nummer 1 (längst till höger) i den ena kopplas till kol num-
mer 4 (längst till vänster) i den andra. Kopplingen sker 
genom att de inblandade kolatomernas Oh-grupper omfor-
mas till en syrebrygga (en glykosidbindning) under avgiv-
ning av en vattenmolekyl. 

Om två α-glukosenheter (med ”mest högra” Oh-gruppen 
stickade snett nedåt , ut från ringen) kopplas ihop, fås maltos. 
Maltos blir därmed en disackarid med α-1-4-glykosidbindning.

Vi människor har enzymer för att bryta ner α-1-4-
glykosidbindningar, så maltos kan vi klara av utan problem. 
Men om två β-glukoser sammanfogas till motsvarande 
disackarid, cellobios, kan vi inte ta hand om den, för att vi inte kan bryta 
upp β-1-4-glykosidbindningen. Om inte glykosidbindningen i en disacka-
rid kan brytas, kan vi inte heller komma åt energiinnehållet i de glukoser 
som bygger upp disackariden.
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Monosackaridiskt β-glukos däremot vållar oss inga problem. Det är 
bindningsvinkeln mellan hopkopplade glukoser som är känslig.

Maltos bildas då korn gror

Idag framställs såväl öl som whisky ur flera olika sädesslag, däribland majs 
för (amerikansk) whisky och vete för öl. Men traditionellt är korn det 
sädesslag som används vid framställning av både öl och whisky.

Maltos finns inte naturligt i särskilt stora mängder i korn. Men mäng-
den maltos kan ökas genom att kornet får genomgå en groddningsprocess, 
kallad mältning. Att just korn lämpar sig för att få fram höga halter av 
maltos, hänger ihop med att kornets skaldelar är rika på enzymet amylas, 
som bryter ner komplexa kolhydrater till bland annat maltos. Maltosen i 
malt är alltså ett resultat av mänsklig aktivitet, eller rättare sagt av en 
naturlig process (groddning) styrd av människan.

Den ökning av maltosinnehållet som kornet genomgår vid mältningen 
är ett exempel på de förändringar som fröer genomgår under groddningen. 
Upplagsformen av energi och näring omvandlas då till de ämnen som den 
nya generationen faktiskt behöver. När vi själva groddar alfalfafrön, solros-
frön och mungbönor, kan vi dra nytta av dessa förändringar i närings-
värde.

De förändringar som kornet genomgår under mältningen når efter en 
viss tid ett optimum. Exakt när detta optimum kommer att inträda beror 
på bland annat på den typ av öl eller whisky man vill ha som slutprodukt. 
Viktigt är då att avbryta mältningen vid rätt tidpunkt, vilket sker genom 
att torka den nyblivna malten.

Sker torkningen över eld, kommer röken från bränslet att lämna en del 
av sin arom i malten. I Skottland är skog en bristvara, men torv finns det 
gott om, och torkad torv används traditionellt av flera whiskyframställare 
som bränsle vid torkning av malt. Olika torvmossar har bildats av olika 
artsammansättningar av växter och med olika nederbördsmängder, ljus-
förhållanden och annat som påverkat förmultningsprocessen. Varje by och 
stad använder därför torv med olika förbränningsegenskaper och olika 
aromämnen i röken. De olika lokala aromämnena i röken tas upp av mal-
ten, följer med i vörten och bidrar till den stora smakvariationen mellan 
olika destilleriers whisky.
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Torkningen av malt kan drivas hårdare, så att inte bara vatten drivs bort 
utan kemiska reaktioner i malten sker. Särskilt kan man vara ute efter en 
typ av reaktion kallad karamellisering, som tar sig uttryck i mörkfärgning 
av maltet. Karamellisering är även det som sker då socker upphettas till 
”klister” för att foga ihop väggar och tak till pepparkakshus. Att vissa 
ölsorter är mörka beror på karamellisering av malten. Porter och svag-
dricka är exempel på detta.

Det maltos som erhållits genom mältningen, och sedan lakats ut till 
vörten, delas i nästa steg upp i sina två glukosenheter, som sedan jäses till 
etanol (alkohol). Aromämnena från torvröken som följde med i vörten kan 
finnas kvar långt senare, i ursprunglig eller modifierad form, när whiskyn 
efter destillering och många års lagring på ekfat tappas upp på flaska.

Maltos är det viktigaste exemplet på en disackarid som består av två 
likadana monosackarider.

Sackaros är vanligt strösocker

Om vi sedan tittar på disackarider uppbyggda av två olika monosackarider 
finns det två dominerande former av detta, sackaros och laktos.

Kopplas en glukos och en fruktos ihop får man sackaros som utgör det 
vanliga strösockret. Till skillnad från maltos, som i första hand är något vi 
själva framställer genom mältning, är sackaros något som vissa växter rik-
ligt lagrar upp.

I Europa kommer det saluförda sockret främst från sockerbetor. 
Närmre tropikerna dominerar rörsockret. Fastän vi idag förknippar sock-
errörsodlingar med Syd- och Mellanamerika, är sockerröret ursprungligen 
en växt från södra och sydöstra Asien, bland annat Indien. Liksom kaffet 
som härstammar från Främre Orienten, kom sockret till Amerika med 
européerna.

Både araber och korsfarare bidrog innan dess till att sprida sockerrörs-
odlingen till Europa, och på 1400-talet odlades sockerrör på cypern, Kana-
rieöarna, Madeira, Kap Verde och i södra Spanien. Européer vägrade 
befatta sig med det tunga arbetet med sockerrören, och introduktionen av 
sockerröret i Europa går hand i hand med ökande slavhandel från Afrika.

När columbus avseglat på sin första resa för att söka Indien, gjorde han 

33646_inlaga.indd   83 2011-08-24   15.36



84

5  Kolhydrater i vår mat

ett stopp från 9 augusti 1492 vid La Gomera, en av Kanarieöarna, för att 
bunkra vatten och vin. han blev indragen i en romans med öns guvernant, 
den sköna, 30-åriga änkan Beatriz. Dagarna blev till veckor, och inte förrän 
efter nästan en månad, den 6 september, tog han farväl av La Gomera och 
Beatriz, som i avskedspresent givit honom några sockerrörsplantor.

Efter framkomsten till några öar i Karibien, lät columbus plantera 
sockerrörsplantorna, enligt Beatriz önskan. Sockerröret var en helt ny art 
för Amerika, och Beatriz kärleksgåva kom att få en oanad betydelse för 
Mellan- och Sydamerikas fortsatta historia.

Sockerbetor däremot började inte odlas i stor skala förrän under 1800-
talet. De kräver inte lika intensiv sol och värme som sockerrören, och kan 
därför odlas i mer tempererade klimat, till och med i sydligaste delarna av 
Sverige. Det mesta av sockret i handeln i Sverige är betsocker.

Växter som kan framställa och lagra sackaros är inte bara sockerbetor 
och sockerrör, utan även druvor och en rad andra frukter. De flesta frukter 
innehåller en blandning av olika mono- och disackarider. Bananers sock-
erinnehåll utgörs till hälften av sackaros, apelsiners och ananas till 40 %.

Laktos är mjölksocker 

Galaktos kan kopplas ihop med glukos till att ge laktos, mjölksocker.
Denna syntesväg är viktig hos däggdjurshonor under di- eller amnings-

tiden. Olika däggdjur har olika hög förekomst av laktos i sin mjölk, kvin-
nomjölk innehåller 7 %, komjölk 5 %.

Enzymet för att bryta ner laktos till beståndsdelarna glukos och galak-
tos, kallas laktas. Laktas bildas hos den diande ungen under ditiden, var-
efter produktionen avtar. I kulturer där mjölk varit en viktig del av vuxen-
dieten har en tillräcklig produktion av laktas kunnat upprätthållas för att 
en majoritet av individer utan problem ska kunna bryta ner det laktos som 
normalt ingår i maten. Exempelvis upprätthålls en hög laktasproduktion 
bland en stor andel nordeuropéer och masajer, i båda fallen i kulturer där 
mjölkprodukter traditionellt utgjort en viktig del av mathållningen, varför 
evolutionen kan ha gynnat de personer som har fortsatt att framställa lak-
tas som vuxna. Detta kan jämföras med en del asiatiska befolkningsgrup-
per där vuxna nästan helt saknar laktasproduktion.
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Vid laktosintolerans är produktionen av laktas inte tillräcklig i förhål-
lande till mängden laktos i maten. Onedbruten laktos passerar då genom 
magsäcken och angrips av tarmbakterier i tjocktarmen, som sätter laktosen 
i jäsning, varvid stora mängder gas, främst vätgas, koldioxid och metan, 
bildas. Eftersom inget laktos kan tas upp genom tunntarmens väggar, kom-
mer laktosen där att ta till sig vatten, vilket dessutom ger problem med 
tarminnehållets konsistens.

Ett stort antal glukoser kan fogas ihop till polysackarider

När två monosackarider hopfogas till en disackarid, sker sammankopp-
lingen genom att en Oh-grupp i den ena monosackariden interagerar med 
en Oh-grupp i den andra monosackariden. Båda vätena (h) och ett av 
syrena (O) sammanfogas till en vattenmolekyl (h2O) som avgår. Det åter-
stående syret (från en av de ursprungliga Oh-grupperna) sammanlänkar 
de två monosackariderna i en glykosidbindning.

Eftersom flera kolatomer i monosackariden bär på Oh-grupper, finns 
ofta flera kopplingsmöjligheter för glykosidbindningar. För glukosen 
används tre Oh-grupper för glykosidbindningar. En växt kan alltså låta en 
glukos ingå i flera bindningar till andra glukoser.

I disackariden maltos har två glukosenheter sammanfogats med en gly-
kosidbindning mellan kol 1 i den ena glukosen och kol 4 i den andra gluko-
sen. Men även den andra glukosens kol 1 kan utveckla en bindning – till 
kol 4 i en tredje glukos. Processen kan upprepas och slutligen kan vi få ett 
mycket stort antal glukoser sammanfogade med 1-4-glykosidbindningar i 
en kolhydrat som vi kallar polysackarid. 

Polysackarider byggs som regel upp av glukosenheter.

Vinklade bindningar mellan glukosenheterna  
i en polysackarid ger stärkelse

hur glykosidbindningarna ter sig rymdmässigt blir viktigt för den slutliga 
strukturen för den mycket stora molekylen, polysackariden, som blir resul-
tat. Detta gäller i synnerhet för 1-4-glykosidbindningar som kan bildas på 
två olika sätt, beroende på om kol nr 1 har sin Oh-grupp i α- eller β-position. 

33646_inlaga.indd   85 2011-08-24   15.36



86

5  Kolhydrater i vår mat

När Oh-gruppen är i α-position blir 1–4-bindningen vinklad, d.v.s. de två 
glukosmolekylernas längdaxlar kommer att ha en viss vinkel mellan sig, 
vilket kallas α-1-4-bindning. Det normala när växter sammanfogar gluko-
ser är att samma typ av 1-4-bindning upprepas för varje glukos som fogas 
till kedjan. Därmed kommer vinkeln mellan glukosmolekylerna att uppre-
pas, och resultatet blir en vriden och hoprullad struktur, som vi kallar stär-
kelse. 

Många växter, som potatis, ris, majs, vete, korn, havre och råg kopplar 
på detta sätt ihop glukoser till strukturer bestående av 100-tals eller 1 000-
tals glukoser bundna till varandra. I växten fungerar stärkelsen som ener-
giupplag. Stärkelsen i potatisknölarna är tänkt som startenergi för nästa års 
potatis, innan den hunnit utveckla gröna blad och kommit igång med sin 
egen fotosyntes. På samma vis är stärkelsen i vetekornet, majskornet och 
riskornet energiupplag för nästa generation av de olika växtslagen.

Människan kan bryta ner stärkelse i sina beståndsdelar (glukos) och 
därefter tillgodogöra sig energiinnehållet i glukosen. I själva verket utgör 
stärkelse huvuddelen av energiintaget för de flesta människor. Vi får alltså 
vår mesta energi från depåer som växter byggt upp för sin nästa generation.

Ogrenade polysackarider dominerar i amylos

Ryggraden i stärkelse är alltså α-1-4-bindningar som ger långa, krökta, 
hopnystade strukturer. Denna typ av kolhydrat som byggs upp av nästan 
bara α-1-4-bindningar kallas amylos. 

Kolhydrater är energiupplag, och när energin ska frisättas måste den 
långa amylaskedjan först brytas ner i sina enskilda glukosenheter. Flera 
enzymer är inblandade i denna process, och uppkapningen av amylos-
kedjan sker stegvis. Ofta bryts kedjan först upp i enheter om två och två 
glukoser, alltså till maltos. Detta steg utförs av enzymet amylas. Därefter 
bryts maltosen ner av maltas till fria glukoser. Slutligen bryts de enskilda 
glukoserna stegvis ner, och det är då energin frigörs.

De enzymer som inleder nedbrytningen av amylos måste utgå från en 
fri ände av polysackariden. Enzymerna kan alltså inte kapa polysackariden 
på mitten. Amylos har därför två angreppspunkter för enzymerna, en i var 
ände. Därför tar det ganska lång tid att bryta upp amylos i sina ingående 
glukoser.
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Kolhydrater som domineras av amylos är därmed långsamma, d.v.s. det 
tar lång tid för matsmältningen att bryta ner dem. Och dessa kolhydrater är 
långsammare ju mer långkedjiga de är. Därmed tar det lång tid från måltid 
tills att den slutligen frigjorda glukosen kommit ut i blodet.

Grenade polysackarider dominerar i amylopektin

I kolhydraten amylopektin förgrenar sig kedjan här och där genom att en 
glukosenhet utnyttjar möjligheten till en tredje bindning, nämligen via sin 
sjätte kolatom, den som inte ligger i ringstrukturen. Detta sjätte kol kopplas 
till kol nr 1 i en annan glukosenhet, vars kol nr 4 sedan är kopplat till kol nr 
1 i en ny glukos och så vidare. 

Graden av förgrening utgör den ena av de två viktigaste skillnaderna 
mellan olika sorters stärkelse, den andra skillnaden är stärkelsemolekylens 
längd. Graden av förgrening liksom kedjelängd är avgörande för hur snabbt 
stärkelsen kan brytas ner. Eftersom nedbrytning av stärkelse ombesörjs av 
enzymer som företrädesvis påbörjar sin verksamhet i en ände av moleky-
len, innebär fler förgreningar fler ändar och fler angreppspunkter för de 
nedbrytande enzymerna.

Kolhydrater med långa och ogrenade kolkedjor är långsamma

Begreppet kolhydrater omfattar mono-, di- och polysackarider. Mono- och 
disackarider brukar ibland få utgöra en undergrupp under kolhydraterna 
som kallas sockerarter. Monosackarider kan passera genom tarmväggen 
utan förberedande steg. Glukos från honung eller druvor återfinns därför i 
blodet mycket snabbt efter intag.

Disackarider har, till skillnad från monosackarider, en bindning som 
först ska brytas innan de kan tas upp av blodet. Disackarider är även de 
relativt snabba, om än lite långsammare än monosackariderna.

Inom polysackariderna är spektrumet i ”hastighet” mycket bredare – 
och framför allt förskjutet mot det långsamma hållet. här finns allt från de 
cellulosabaserade fibrerna, vars glukosenheter aldrig hamnar i blodet, över 
oändliga kombinationer av det långsamma amyloset och det snabbare 
amylopektinet. Olika sorters ris, potatis och säd har olika kombinationer 
och typer av amylos och amylopektin.
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Ett avgörande steg för att få ner hastigheten i kolhydratintaget tar man 
när man förskjuter basen från ”sockerarter” (mono- och disackarider) till 
polysackarider.

Kedjelängd och grad av förgrening avgör typen av kolhydrat

Kolhydrater som matsmältningen snabbt kan omvandla till glukos kallas 
snabba kolhydrater. Anledningen till att matsmältningen snabbt kan pro-
cessa dessa kolhydrater är att kedjorna redan från början antingen är korta 
eller rikt förgrenade och således erbjuder många lösa ändar, där enzymerna 
kan göra sitt angrepp.

Ofta finns det andra förhållanden som också påverkar hur snabbt mat-
smältningen kan ta sig an kolhydraterna. Stärkelsen kan vara olika till-
gänglig på grund av skal och fibrer, den kan vara omsluten eller uppblan-
dad med fett eller protein. Dessa faktorer gör nedbrytningen långsammare. 
Därför kan den slutliga tiden från stärkelse till glukos skilja sig något från 
det man skulle förvänta sig utifrån själva molekylens uppbyggnad.

Dock är det en mycket god första approximation att kortkedjig och rikt 
förgrenad stärkelse är snabb.

Glykemiskt index (GI) är ett sätt att ange kolhydraters ”hastighet”

hur lång tid det tar för kroppen att bryta ner en viss typ av stärkelse till 
glukos beror inte bara på stärkelsens uppbyggnad, på förekomsten av cell-
väggar, fibrer, fett och protein som hämmar enzymernas verkan. Även 
olika personer kan ha olika mönster när det gäller exempelvis enzym-
frisättning. Olika personer kan därför behöva olika lång tid för att bryta 
ner samma mängd och typ av kolhydrat.

Om man studerar nedbrytningshastigheten hos ett stort antal personer 
för en viss mängd av en välbestämd kolhydratkälla, kan man däremot få ett 
hyfsat medelvärde för kolhydratkällan, vilket sedan kan relateras till mot-
svarande medelvärden för andra kolhydratkällor.

För att få enkla siffror att jämföra, relateras alla studerade kolhydrat-
källor till en viss kolhydratkälla som ges index 100. Den kolhydratkälla som 
klassiskt gavs index 100 var vitt bröd. Andra kolhydratkällor ställdes i rela-
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tion till vitt bröd. Ju högre index en kolhydratkälla har, desto snabbare blir 
blodsockerökningen.

Raka polysackaridstrukturer ger fibrer

När kol nr 1 har sin Oh-grupp i β-position, kommer en 1-4-glykosid-bind-
ning att bli rak. Eftersom polysackaridstrukturer nästan uteslutande byggs 
upp av en enda typ av bindning, kan vi få mycket stora strukturer upp-
byggda med β-1-4-glykosidbindningar. Detta ger den långa, raka polysack-
ariden cellulosa. Till skillnad från stärkelse som är upplagsnäring för nästa 
generation, är cellulosa ett byggnadsmaterial för växten. Tillsammans med 
andra typer av molekyler bygger växter upp bärande strukturer av cellulosa 
i stammar, barr, blad och skaldelar. 

Människan saknar enzymer som rår på β-1-4-bindningar. Vi har där-
med inte möjlighet att bryta ner cellulosan i kostfibrerna och tillgodogöra 
oss energin i de glukosenheter den är uppbyggd av.

Polysackarider som finns i vår mat men som vi inte kan bryta ned ingår 
i det vi kallar kostfibrer eller kort och gott fibrer. Att vi inte kan bryta ner 
fibrerna innebär dock inte att de inte spelar någon roll. Vi kan visserligen 
inte få ut någon energi ur dem, men de har egenskaper som ändå gör att de 
just genom att vara onedbrytbara spelar en viktig roll i processningen av 
maten. Kostfibrer tar exempelvis upp vatten. Tack vare att fibrerna inte 
bryts ner, för de med sig detta vatten genom hela tarmpassagen, vilket har 
en gynnsam inverkan på konsistens och passagetid för tarminnehållet, vil-
ket i sin tur är gynnsamt för tarmarna.

Upplösning av glykosidbindningen sker genom hydrolys

Våra egna enzymer rår alltså inte på β-1-4-glykosidbindningar i kostfibrer-
nas cellulosa. Den vattenmolekyl som en gång avgavs då den bindningen 
skapades kan vi inte sätta tillbaka. 

Däremot har vi enzymer som klarar av att lösa upp α-1-4-glykosid-
bindningar. Detta sker genom att den där vattenmolekylen som en gång 
togs bort då glykosidbindningen skapades, nu åter petas tillbaka så att de 
ursprungliga två Oh-grupperna kan återskapas.
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Upplösning av en bindning genom upptag av en vattenmolekyl, hydro-
lys, är bara första steget i nedbrytning av stärkelse. hydrolysen leder till 
enstaka glukosmolekyler. Men än så länge har ingen energi utvunnits ur 
kolhydraterna.

Även den inledande nedbrytningen av fett och protein utgörs av hydro-
lys, så det finns en gemensam inledande strategi för alla de här tre stora 
grupperna av näringsämnen.

Även djur har kolhydratförråd

Strängt taget skulle man kunna få en del kolhydrater från animala källor, 
eftersom muskler och lever har förmåga att lagra glykogen. Glykogen är en 
animal kolhydrat av typen polysackarid som till sin förgreningsgrad starkt 
påminner om stärkelsetypen amylopektin. Men för att kunna tillgodogöra 
sig animaliska kolhydrater krävs att man äter färskslaktat kött, eftersom 
det normala är att slaktdjurets glykogen bryts ner anaerobt efter slakten.

Man kan tycka att nyslaktat kött är exponerat för luftsyre, och att ned-
brytningen av glykogenet i köttet därför skulle kunna ske aerobt. Men det 
är bara ytan av köttet som nås av luftsyret. Inne i köttet kommer anaeroba 
processer att ta överhanden så fort blodet slutar föra syre dit, vilket handlar 
om sekunder efter slaktögonblicket.

I själva verket är denna anaeroba nedbrytning av muskelglykogen i 
slaktdjur viktig för köttets kvalitet eftersom glykogenet bryts ner till mjölk-
syra som sänker ph-värdet i köttet, vilket gör köttet hållbarare. Det är där-
för viktigt att slaktdjuret i slaktögonblicket har välfyllda glykogendepåer i 
sina muskler. Djurets glykogenlager har bättre chanser att vara rika om 
djuret kunnat vara lugnt och harmoniskt timmarna innan slakt. Förutom 
etiska aspekter finns det alltså biokemiska skäl till att undvika långa och 
stressande slaktdjurstransporter.

Normalt kommer animalt glykogen att vara nerbrutet när köttet ligger 
på skärbrädan. Lever från djur kan däremot innehålla en del glykogen, 
eftersom levern bygger upp glykogenförråd. 
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Kedjelängden hos stärkelsen minskas vid kokning

En av de viktiga förändringarna som sker med stärkelsemolekylen vid mat-
lagning är att den bryts ner till mindre fragment. Under kokningen av 
potatisen, havregrynen eller pastan, sätter den höga temperaturen och vatt-
net igång hydrolysen av stärkelsemolekylen. På så vis påbörjas den hydrolys 
som annars skulle ha skett under matsmältningen.

Längre koktid ger därför generellt kortare stärkelsekedjor och kortare 
tid för matsmältningen.

Dessutom gör kokningen att stärkelsen kan ta upp mer vatten som 
inlagras mellan de långa polysackaridkedjorna. Det vi kokar börjar då 
svälla och mjukna. När stärkelse på så vis tar upp vatten blir den också 
mera tillgänglig för våra enzymer.

Dessutom kan kokningen starta bildandet av stärkelseklister, vilket kan 
utgöra ett hinder för matsmältningsenzymerna att rå på den övriga stärkel-
sen. Därför kan man få vissa skenbart paradoxala resultat som att havre-
grynsgröt tar längre tid för matsmältningen att hydrolysera än råa havre-
gryn.
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Instuderingsfrågor
Vad menas med kolhydrater?

hur många kol finns i hexoser?

Vilka är de tre viktigaste hexoserna? Var kan man hitta dem?

hur hänger orden ”galaktos” och ”laktos” ihop? Vad är skillnaden mellan dessa två 

sockerarter?

Ge exempel på två pentoser och berätta var de ingår.

hur hänger termerna ”monosackarider” , ”disackarider” och ”sockerarter” ihop?

Rita upp ett karbonylkol.

Rita upp en keton och en aldehyd.

Rita upp en glukosmolekyl.

Mellan vilka atomer i öppen glukos sker ringslutningen?

Varför kan ringslutning ge två olika former av glukos? hur yttrar sig skillnaderna 

mellan de två olika formerna när man ser på vad som finns och inte finns på vår 

tallrik?

hur framställs öl? Whisky?

Vad fås om en glukos och en fruktos kopplas ihop?

Varför bildas alltid vatten då två monosackarider kopplas ihop till en disackarid?

hur uppstår laktosintolerans?

Varför är amylos en långsammare kolhydrat än amylopektin?

Vilka faktorer påverkar glukosfrisättningen som följd av viss måltid?

Vad är fibrer och vilken funktion har de för oss?

Vad är glykogen?

33646_inlaga.indd   92 2011-08-24   15.36



Vatten utanför cellen

Skikt av 
fosfolipider

Hydrofob svans
Hydro�lt huvud

Vatten i cellplasman

cellkärna

cellplasma
cellmembran

93

Fett i vår mat

Viktiga livsprocesser sker över ett membran

Fotosyntesens ATP-produktion sker genom utnyttjande av skillnader mel-
lan ”inne” och ”ute”. Gränsen mellan inne och ute utgörs av ett delvis 
genomträngligt skikt, ett semipermeabelt membran. Membran är upp-
byggda av ämnen kallade fosfolipider. Fosfolipider är molekyler som består 
av två mycket olika delar: den ena innehåller en starkt polär fosfatgrupp, 
den andra utgörs av två långa svansar av kolatomer klädda med väten. Kol 
och väten drar ungefär lika hårt i elektroner och därför uppkommer ingen 
laddningsförskjutning i dessa svansar. Fosfolipiden får därför ett polärt 
huvud och två opolära svansar. 

En cell omges av vatten. Antingen vi har en cell i en flercellig organism 
som är omsluten av interstitialvätska eller vi har en encellig organism i 
havet, omges cellen av en vattenlösning. ”Ute” för en cell betyder därför 
vatten. Eftersom vattenmolekylen med sitt syre är en starkt polär molekyl, 
blir ”ute” för cellen det samma som polärt.

Alla livsprocesser försiggår med vatten som lösningsmedel. cellens inre 
är därför också en miljö präglad av vatten.
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Genom att syntetisera fosfolipider med polära huvuden och opolära 
svansar, skapar cellen molekyler som orienterar sig med huvudena åt ett 
håll och svansarna intill varandra åt det andra hållet. Svansarna trivs ihop 
och lägger sig dels intill varandra och dels mot varandra. huvudena kom-
mer därmed att peka dels ut mot den omgivande vattenlösningen, dels inåt 
mot den inre vattenmiljön. Fosfolipiderna skapar en svårpasserbar opolär 
zon av tätt packade feta svansar. 

Gränsen mellan inne och ute utgörs alltså av membranets dubbla skikt 
av fosfolipider som kommer att orientera sig så att det yttre skiktet har sina 
polära fosfatgrupper riktade ut mot det omgivande vattnet. Det andra skik-
tet av fosfolipider har de polära huvudena riktade inåt cellen och omsluter 
cellinnehållet. De opolära svansarna hos de båda skikten av fosfolipider 
ligger välordnade i membranets mitt.

Utan fett inget liv

Fotosyntesen är en av de många livsprocesser som sker genom utnyttjande 
av den gränszon som skapats av ett membran. Fotosyntesen bygger alltså 
på existensen eller syntesen av de delar som ingår i fosfolipiderna, alltså 
fosfatgruppen och de långa opolära svansarna som med en mer korrekt 
term kallas fettsyror. Innan fotosyntesen kan komma igång, måste alltså ett 
förråd av fosfat och fettsyror finnas förberett. Att ett vetekorn innehåller 
1,5 % fett är alltså inte av omtanke om människans energiförsörjning, utan 
en förutsättning för att den nya generationen vete ska kunna bygga upp de 
membran som behövs för att komma igång med sin fotosyntes.

De långa opolära svansarna, fettsyrorna, som vi möter i fosfolipiderna, 
stöter vi även på i fettmolekylen. Både fosfolipider och fett räknas, tillsam-
mans med ytterligare andra grupper av molekyler, till den stora familjen 
lipider. Lipiderna har det gemensamt att de inte helt löser sig i vatten – vad 
gäller fosfolipiderna är det ju bara fosfatgruppen som löser sig i vatten.

Om vi lite förenklat kallar fettsyror för fett, kan vi konstatera att foto-
syntesen inte är möjlig utan fett. Eller ännu mer koncist: utan fett inget liv.
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Växterna kan reducera kolhydrater till fett

När växter framställer kolhydrater ur luftens koldioxid, innebär detta att 
syrena runt kolet i koldioxid ersätts av eller får sällskap av väte.

När växter sedan framställer fett ur glukos, sker detta genom att glukos 
reduceras ännu mer så att en typisk kolatom slutligen helt omges av andra 
kol samt väte. Upprepade sådana här reduktioner som så småningom inne-
fattar majoriteten kolatomer i kedjan, är grunden till växternas syntes av 
fett.

Eftersom vägen från kolhydrat till fett är en upprepad reduktion och 
den resulterande fettmolekylen är mer reducerad än de kolhydrater växten 
utgick från, är fett också mer energirikt än kolhydrat. Det förhöjda energi-
värdet i fett har åstadkommits genom att utnyttja energin i andra glukos-
molekyler än de som slutligen strukturellt ingår i det resulterande fettet.

Syntes av fett sker i växter genom utnyttjande  
av energi från fotosyntesen

All reduktion kräver energi. När växterna framställer fett ur glukos 
används dock inte direkt solenergi. Framställning av fett bygger alltså inte 
på ytterligare infångande av solljus. I stället utnyttjas redan infångad och 
lagrad solenergi.

För att reducera glukos till fett krävs dels energi som tas från redan 
syntetiserad glukos. För att omvandla kolhydrater till fett krävs alltså ener-
gitillförsel i form av ytterligare glukos. Dels måste väte tillföras reduktions-
processen. Detta sköts av vätebäraren NADPh, som även den representerar 
en energiform sprungen ur fotosyntesen.

Reduktion av glukos till fett innebär en ökning i antalet väten som 
omger en kolatom. 

En typisk kolatom, i en typisk kolkedja, i en typisk kolhydrat omges av 
ett väte och en Oh-grupp. 

När växten omvandlar glukos till fett sker en reduktion, d.v.s. kolato-
mens omgivning förlorar syren och istället får man fler väten. 
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Fett innehåller mindre syre än socker och är därför mer energirikt

Glukosmolekylen är mycket mer energirik än de sex koldioxidmolekyler 
och de sex vattenmolekyler ur vilka den bildats. Men växterna kan koncen-
trera glukosens energi ytterligare. Denna koncentrering av energi sker 
enligt samma koncept som vid syntesen av glukos: kolatomernas omgiv-
ning ändras så att de får mindre syre omkring sig. Ytterligare ett reduk-
tionssteg tas och resultatet blir fett.

Liksom kolhydrater kan fett se ut på en mängd olika sätt. Men det finns 
vissa gemensamma grunddrag som gör att vi ändå kan diskutera en eller 
några få varianter av en ”typisk fettmolekyl”. I vissa jämförelser är det 
rentav intressant att generalisera ner på atomnivå och tala om en typisk 
kolatom i fett.

Det dominerande inslaget i fettmolekyler är långa kedjor av kol som 
binder till varandra samt till väten. Det finns alltid sex syreatomer i en 
fettmolekyl, precis som i en glukosmolekyl. Men eftersom en fettmolekyl 
typiskt innehåller tio gånger så många kolatomer som syreatomer, blir de 
flesta kolatomer i en fettmolekyl helt utan syren. Därför kan vi med gott 
samvete säga att en typisk kolatom i en fettmolekyl bara binder andra kol 
samt väten. Inga syren finns som drar bort kolatomens yttre elektroner 
från dess atomkärna. Kolatomen är maximalt reducerad och maximalt 
energirik. Fett är också vårt mest energikoncentrerade livsmedel.

Fett i maten används både som energikälla och för strukturella ändamål

Även om fettet i maten är den mest koncentrerade energikällan vi har till-
gång till, spelar fett fler roller än som energi. Inte bara växternas fotosyntes, 
utan även vår egen energihantering, bygger på membran och därmed lipi-
der. Lipiderna i dessa membran konsumeras inte under energiutvinningen 
och är ett exempel på vad som med ett gemensamt namn kallas struktur-
fetter.

Just lipiderna i olika membran är det mest slående exemplet på att lipi-
der finns precis överallt i vår kropp och är helt livsnödvändiga. Men dess-
utom utgör fett en viktig del av muskler och ligger som stötdämpare runt 
inre organ.

En del av strukturfetterna kräver för att kunna syntetiseras vissa mycket 
specifika byggstenar som vår kropp inte själv kan framställa. Detta gör att 
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vi inte bara behöver fett i största allmänhet, utan dessutom måste vi få i oss 
vissa kritiska typer av fett.

En fettsyra är en lång karboxylsyra

Syror är ämnen som kan avge en proton och därmed göra sin omgivning 
surare. De flesta syror i kroppen innehåller en karboxylgrupp –cOOh och 
kallas därför karboxylsyror. Den enklaste karboxylsyran har bara ett väte h 
på kolet i karboxylgruppen vilket ger strukturen hcOOh. Denna karboxyl-
syra kallas myrsyra. Lägger vi till ett kol och fyller ut strukturen med väten 
får vi ch3cOOh som är ättiksyra. Med tre kolatomer får vi ch3ch2cOOh 
som är propionsyra, även kallad propansyra.

Med fler än tre kolatomer börjar man betrakta karboxylsyran som 
”lång” och vi kommer in i fettsyrornas rike. Först i tur är smörsyra med 
fyra kolatomer. Trots namnet är det inte smörsyra som är den domine-
rande fettsyran i smör, utan det är fettsyror med 14, 16 och 18 kolatomer. 
Fettsyror kan ha så många som 20, 22 och 24 kolatomer, men ofta domine-
ras växternas fettsyrasyntes av 16- och 18-koliga strukturer. 

Fettsyror kan vara mättade eller omättade

Skelettet i fettsyror utgörs av hopkopplade kolatomer. 
Bindningen mellan kolen kan se ut på två olika sätt. 
Antingen hålls kolatomerna ihop av ett enda elektron-
par, och vi har en enkelbindning. Eller så hålls kolato-
merna ihop av två elektronpar och vi har en dubbelbindning.

Kolatomer som hålls ihop med enkelbindningar har till-
räckligt med elektroner kvar för att kunna utveckla bind-
ningar till två väten var. En fettsyra som enbart har enkelbind-
ningar har därför ett maximalt antal väten och kallas mättad 
(med väten). 

Om två kolatomer i kedjan hålls ihop med en dubbelbind-
ning, har dessa kolatomer bara elektroner nog att binda varsitt 
väte. Antalet väten per kol atom blir i en sådan fettsyra lägre än 
i en fettsyra med enbart enkelbindningar. En sådan fettsyra 
kallas omättad (med väten). 
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Om dubbelbindningar finns på mer än ett ställe i en fettsyra, sägs fett-
syran vara fleromättad. 

Dubbelbindningar kan vara cis eller trans

När växterna bygger upp fettsyror sammanfogas 2-kolsenheter, vilket är 
förklaringen till att fettsyror nästan uteslutande har ett jämnt antal kol-
atomer. Sammanfogningen leder först till enkelbindningar. Dubbelbind-
ningar kräver ett extra steg där ett särskilt enzym, i närvaro av syre, över-
för två väten till syret varvid vatten och en dubbelbindning bildas.

En dubbelbindning mellan två kolatomer medför en stel struktur. hur 
resten av kolkedjan omkring de två inblandade kolatomerna är orienterad 
i det ögonblick dubbelbindningen skapas blir därför avgörande för den 
resulterande strukturen. Två möjligheter finns. Antingen ligger kolkedjan 
i ett böjt läge, på samma sida om ett plan genom (den blivande) dubbel-
bindningen. Denna struktur kallas cis. Alternativt kan kedjan bara göra 
en liten knyck just vid dubbelbindningen och sedan fortsätta i väsentligen 

samma riktning. Denna nästan raka struktur kallas trans. 

Omättade fettsyror i växter är cis

Växternas enzym för introduktion av dubbelbindningen fungerar så att 
det nästan uteslutande uppkommer cis-bindningar. Växternas enzymer 
för introduktion av dubbelbindningar är rymdmässigt specifika, så att fett-
syrans kolkedja måste lägga sig i böjt läge innan introduktionen av dub-
belbindningen kan ske.

Genom att dubbelbindningarna i växternas fettsyror nästan alltid är 
cis, kommer de att innebära en böj. För varje dubbelbindning i fettsyran 
kröker sig strukturen alltmer. Fettsyror är utpräglat opolära strukturer och 
i en polär miljö, som celler och organismer är, drivs de tillsammans. hur 
nära fettsyror kan komma varandra är avgörande för hur stark den struk-
tur blir som de lokalt bygger upp. Mellan två fettsyror utbildas en svag men 
viktig attraktion, som blir starkare ju närmre fettsyrorna kommer.

Raka fettsyror kan av rent geometriska skäl lägga sig mer tätt tillsam-
mans än krökta. För varje cis-dubbelbindning blir en fettsyra alltmer krökt. 
Därmed kan de inte komma lika nära varandra utefter hela sin längd. 
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Detta kommer att få avgörande konsekvenser för växtfetternas (oljor-
nas) egenskaper.

Transfetter finns naturligt i mjölk

Idisslande djur som kor har i sitt system av magar bakterier som gör om cis 
till trans. Detta leder till en högre förekomst av transfettsyror i nötkött och 
mjölkprodukter, än de nivåer som finns i växtoljor. Upp till 4 % av fettet i 
mejeriprodukter kan vara trans.

En trans-dubbelbindning innebär att kolkedjan i fettsyran kan fortsätta 
i nästan samma riktning efter, som före dubbelbindningen. Den lilla knyck 
som själva trans-dubbelbindningen innebär, påverkar kolkedjans geometri 
mycket mindre än cis-dubbelbindningen. Trans-fettsyror kan därför 
komma närmre varandra, och närmre mättade fettsyror.

överhuvudtaget uppför sig trans-fettsyror därför mer som mättade 
fettsyror än som omättade eller fleromättade cis-fettsyror. I diskussionen 
om mättat och omättat fett är distinktionen mellan cis- och trans-formerna 
av omättat fett därför mycket viktig.

Nedbrytning av cis-dubbelbindningar går via trans

När cis-fleromättade fettsyror i maten bryts ner för energiutvinning, är ett 
av de enzymatiska stegen att cis-dubbelbindningen överförs till en trans-
dubbelbindning. Först därefter går nedbrytningen stegvis vidare.

Vi har alltså själva ett enzym som kan överföra cis-dubbelbindningar 
till trans-dubbelbindningar. Mer främmande än så är alltså inte transfet-
terna för oss. Dock existerar detta transmellansteg enbart under bråkdelen 
av en sekund.

En fettmolekyl består av tre fettsyror

Eftersom fettsyror är just syror, kan inte för stora mängder av dem hanteras 
i cellen, eftersom den då skulle försuras. Därför låter cellen merparten av 
fettsyrorna oskadliggöras genom att deras karboxylgrupper får binda upp 
sig till andra molekyler. Karboxylgruppen förlorar då sin förmåga att avge 
en proton och risken för försurning elimineras.

33646_inlaga.indd   99 2011-08-24   15.36



100

6  Fett i vår mat

Det absolut vanligaste sättet att på detta sätt knyta upp karboxylgrup-
pen är att låta den slås ihop med en Oh-grupp i en annan molekyl. Mole-
kyler som innehåller en eller flera Oh-grupper kallas alkoholer. cellen låter 
med andra ord karboxylsyror reagera med alkoholer. Karboxylsyran avger 
i processen Oh-delen av sin karboxylgrupp, och alkoholen avger h från sin 
Oh-grupp. Dessa två avgivna fragment, Oh och h, slås ihop till vatten, 
h2O. hopkopplingen kallas esterbindning. hela den uppkomna strukturen 
kallas en ester. 

I cellen används oftast en alkohol med tre stycken Oh-grupper, en på 
vart och ett av de tre kolen som utgör grundstrukturen. Denna trekoliga 
alkohol kallas glycerol. Till varje Oh-grupp binds en fettsyra med en ester-
bindning, samtidigt som tre vattenmolekyler avges. Den uppkomna mole-
kylen, fettmolekylen, består alltså av tre fettsyror och en glycerol, och kall-
las för triglycerid. 

Fosfolipider innehåller två fettsyror

Fosfolipider bygger upp membran omkring och inuti cellen. Även hos fos-
folipiden är det en glycerolmolekyl som kopplar ihop sig med fettsyror 
under vattenavspjälkning och bildning av esterbindningar. Men en av gly-
cerolens tre Oh-grupper behövs för att binda fosfatgruppen (som i sin tur 
kan binda ytterligare en grupp). Därför blir bara två Oh-grupper tillgäng-
liga för att binda fettsyror.

Eftersom fosfatgruppen är starkt polär, kommer den att riktas bort från 
de två utpräglat opolära fettsyrasvansarna.

Fosfolipiden ter sig därför som en figur med ett stort huvud (med bland 
annat fosfatgruppen), en liten kropp (glycerolskelettet) och två svansar 
(fettsyrorna).

Vaxer innehåller en fettsyra

Växter och djur kan även koppla en enda fettsyra till en alkohol. Det vi då 
får kallas vax. Den alkohol som används för att bilda vax har ofta en mycket 
lång kolkedja men företrädesvis en enda Oh-grupp.

Även i vaxer är hopkopplingen av fettsyran och alkoholen en esterbind-
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ning, varför vaxer liksom fosfolipider och triglycerider räknas till ämnes-
gruppen estrar.

Fleromättade fetter är flytande vid rumstemperatur

De allra flesta dubbelbindningar i vegetabiliskt fett är cis. Den böj i kolked-
jan som cis-bindningen ger, leder till att fettsyrasvansarna i fettmoleky-
lerna inte kan lägga sig tätt intill varandra i ett kompakt mönster. Fettmo-
lekylerna med cis-dubbelbindningar blir därför svårpackade. Detta leder i 
sin tur till att fettet hålls ihop sämre, blir mindre kompakt och blir flytande 
vid rumstemperatur.

Varje cis-knyck gör det svårare för fettsyrorna att ordna sig intill varan-
dra på ett kompakt sätt. Fettet blir därför mer flytande ju fler dubbelbind-
ningar som finns i dess fettsyror.

Eftersom varje fettmolekyl innehåller tre fettsyror som kan vara lika 
eller olika, och eftersom var och en av dessa fettsyror kan ha olika kedje-
längd och ett varierande antal dubbelbindningar, finns en mycket stor vari-
ationsbredd när det gäller fetters hårdhet.

Att olivolja, till skillnad från rapsolja, lätt stelnar i kylskåpet beror dels 
på att olivolja har 15 % mättat fett mot rapsoljans 8 %, dels på att olivoljan 
bara har 10 % fleromättade fettsyror medan rapsoljan har 32 %. Olivoljan 
får därför ett sämre ”skydd” för stelning än rapsolja

Mättade fetter är fasta vid rumstemperatur

Fettmolekyler utan dubbelbindningar kan ordna sina svansar mer kom-
pakt, och blir därför stela vid rumstemperatur, som kokosfett som till 90 % 
består av mättat fett.

När fettsyrornas svansar inte innehåller några cis-knyckar kan de lägga 
sig tillräckligt nära intill varandra för att attraktiva krafter mellan dem ska 
kunna utvecklas maximalt och molekylerna kommer att hållas ihop till en 
stabil, stel struktur. När värme tillförs ett fett, får de ingående fettmoleky-
lerna mer rörelseenergi och kan delvis bryta sig ur de attraktiva krafternas 
grepp. När smör tas ur kylskåp och ställs i rumstemperatur, kommer det 
med stigande temperatur att bli mjukare.

33646_inlaga.indd   101 2011-08-24   15.36



102

6  Fett i vår mat

Smör innehåller  typiskt 66 % mättade fettsyror vilket gör att det kan 
behålla sin hårdhet från kylskåpet ganska länge i rumstemperatur. Marga-
rin tillverkas ur olika utgångsämnen, i Sverige traditionellt rapsolja. De 
flesta svenska margariner har kvar nästan hälften av de fleromättade fett-
syrorna från rapsen som det tillverkats av. Margarin har typiskt 15 % fler-
omättat fett, mot smörets 3 %.

I Bregott har man utgått från smör och blandat i en femtedel rapsolja. 
Rapsens rikedom på fleromättade fettsyror gör att Bregott är bredbart 
direkt när det tas ur kylskåp.

Växter och djur modifierar graden av mättnad i sina fetter

Beroende på vilken typ av vävnad i växten som fettmolekylen är avsedd för, 
introduceras ett lagom antal dubbelbindningar för att rätt grad av mjukhet 
ska uppnås. Specialiserade enzymer förändrar fettmolekylens utseende 
genom att skräddarsy dubbelbindningarnas antal och positioner.

För de fettsyror som ska ingå i membraner i form av fosfolipider, är 
svansarnas geometri avgörande för membranets stadga, och även här spe-
cialdesignas fettsyrorna för att kunna fungera optimalt i de olika mem-
branen.

Eftersom temperaturen påverkar fettets konsistens, måste växter och 
växelvarma djur kunna förändra fettsyrasammansättning som svar på 
temperaturförändringar i omgivningen. En insjöfisk måste under hösten 
introducera fler cis-knyckar i sina fetter för att inte stelna till när tempera-
turen i sjön sjunker när vintern närmar sig.

Dubbelbindningars position i fettsyran anges med omega-systemet

När man vill ange de typer av fett som förekommer i en viss växt eller ett 
visst djur, ser man till de olika fettsyror som bygger upp fettmolekylerna. 
För att kunna skilja de olika fettsyrorna åt, finns ett namngivningssystem 
som grundar sig på att man numrerar kolen i fettsyran med start längst 
bort från karboxylgruppen.

Första steget i namngivning av fettsyran blir sedan att ange antalet kol-
atomer totalt i kedjan. 
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Därefter räknar man antalet dubbelbindningar, och anger detta antal 
med en siffra efter totala antalet kol. 

Men fettsyrans utseende är inte klart angivet förrän man dessutom 
angett i vilka positioner dubbelbindningarna uppträder. Dubbelbind-
ningen omfattar ju alltid två kolatomer, men det räcker förstås med att ange 
den ena av dessa två, och man väljer då den kolatom som har lägst nummer. 
För att ange att man avser positionen i kolkedjan och inte totala antalet kol, 
placerar man ett n eller den grekiska bokstaven w (omega) framför siffran 
som anger positionen för dubbelbindningen. En fettsyra med 18 kol, och en 
dubbelbindning mellan nionde och tionde kolet benämns därför 

18:1, n-9 
18:1, w-9 eller 
18:1, omega-9. 

Denna fettsyra heter för övrigt oljesyra och utgör tre fjärdedelar av fett-
syrorna i olivolja.

Eftersom varje organism ekonomiserar med sina enzymatiska resurser, 
är antalet naturliga variationer i dubbelbindningarnas positioner ganska 
begränsat, vilket underlättar namngivningen. Exempelvis tillåter inte väx-
terna att en och samma kolatom deltar i två dubbelbindningar. Dubbel-
bindningar finns därmed inte direkt intill varandra i kedjan. Inte heller 
räcker det med en ”paus” på en enkelbindning innan nästa cis-dubbelbind-
ning kan komma, utan det kommer oftast två enkelbindningar innan det 
kan bli aktuellt med en ny cis-dubbelbindning.

Å andra sidan uppkommer dubbelbindningarna företrädesvis så tätt det 
går, utan att kravet på två enkelbindningar emellan äventyras. Detta leder till 
att dubbelbindningar oftast börjar på vart tredje kol i fleromättade fettsyror. 
För fleromättade fettsyror är det därför tillräckligt att ange var första dub-
belbindningen uppträder – de följande kommer sedan på vart tredje kol. 
Man behöver därför inte skriva 18:3, n-3, n-6, n-9, utan det räcker med 

18:3, n-3 
18:3, w-3 eller 
18:3, omega-3. 

I de senare benämningarna har man nöjt sig med att ange totala antalet kol, 
antalet dubbelbindningar och positionen för första dubbelbindningen.
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För de fettsyror, företrädesvis i mejeriprodukter, där transdubbelbind-
ningar uppträder, får man dessutom ange detta. I fettsyror med transdub-
belbindningar finns det inte alltid två enkelbindningar mellan dubbelbind-
ningarna. 

Omega-3 och omega-6 är essentiella fettsyror

Till skillnad från oss människor kan växterna själva framställa fettsyror 
med alla de kedjelängder och dubbelbindningar som de behöver. Växter är 
helt självförsörjande med fett.

För djuren har överlevnadstrycket på att syntetisera alla nödvändiga 
fettsyror minskat, eftersom djur ändå fått i sig dessa fettsyror när de ätit 
växterna. Att mutationer inträffat som drabbat gener med information om 
vissa enzymer för fettsyrasyntes har därför inte alltid medfört märkbart 
nedsatt överlevnadsförmåga. Så till exempel har människan förlorat för-
mågan att framställa det enzym som introducerar en dubbelbindning i 
positionen omega-3, alltså mellan tredje och fjärde kolet i fettsyror med 18 
kol. Inte heller mellan kolatom nummer 6 och kolatom nummer 7 (omega-
6) kan människans enzymer introducera någon dubbelbindning. 

Eftersom 18-koliga fettsyror med dubbelbindningar i såväl position 
omega-3 som omega-6 är nödvändiga för vår överlevnad, måste vi få dessa 
färdigtillverkade via maten. Fettsyror som är överlevnadsnödvändiga, och 
som vi inte själva har enzymer för att syntetisera, kallas essentiella fettsyror.

Fettsyran omega-3, d.v.s. 18:3, n-3, även kallad α-linolensyra, får vi i oss 
via växtoljor och fisk. Den förekommer betydligt rikare i rapsolja än i 
exempelvis olivolja. Även omega-6, d.v.s. 18:2, n-6, även kallad linolsyra, är 
rikt förekommande i rapsolja där den utgör över en femtedel.

Omega-3 och omega-6 processas av samma enzymsystem

Båda de essentiella fettsyrorna utgör utgångsmaterial för att bygga upp 
längre och mer omättade fettsyror. De enzymer som utför de olika stegen i 
dessa omvandlingar är delvis de samma, men slutresultaten av processerna 
är olika. d.v.s. omega-3 kan inte ersätta omega-6 eller tvärtom. Däremot 
kan balansen mellan dem i maten bli kritisk, eftersom bara en begränsad 
mängd enzym finns tillhands för att processa dem båda. Olika uppskatt-

33646_inlaga.indd   104 2011-08-24   15.36



105

6  Fett i vår mat

ningar finns för den optimala balansen mellan omega-6 och omega-3, allt 
från tre till nio gånger mer omega-6 än omega-3. Rapsolja innehåller strax 
under tre gånger mer omega-6 än omega-3, medan olivolja ligger över nio 
gånger mer. Använder man ungefär lika mycket av raps- som av olivolja 
bör man alltså få balans i de essentiella fettsyrorna.

De fettsyror som blir resultatet av våra enzymers fortsatta processande 
av de två essentiella fettsyrorna innehåller 20, 22 och 24 kol (även denna del 
av fettsyrauppbyggnad sker alltså i steg om två kol i taget). Tjugo på gre-
kiska heter ”eikosa” och en viktig 20-kolig fettsyra som vi syntetiserar uti-
från omega-3 är eikosapentaensyra (Eicosa Pentaenoic Acid, EPA). Ur EPA 
kan vi sedan framställa dokosahexensyra (Docosa hexaenoic Acid, DhA) 
som innehåller 22 kol. 

Ser vi till omega-6, kan denna byggas ut och modifieras till den 
20-koliga, fyrdubbelt omättade fettsyran arakidonsyra (av det latinska 
namnet för jordnötter: ”arachis”. Den finns dock inte in nämnvärda mäng-
der i vegetabilier överhuvudtaget, utan fås ur animala källor). Människo-
kroppens förmåga att framställa arakidonsyra misstänks vara begränsad. 
Samtidigt tyder en del studier på att arakidonsyra har en viktig roll i det 
signalsystem som stimulerar reparation och förstärkning av muskelvävnad 
som utsatts för belastning vid styrketräning. 

Arakidonsyra, EPA och DhA är utgångspunkt för framställning av en 
grupp ämnen kallade eikosanoider som har viktiga funktioner inom bland 
annat hormonell reglering.

Långkedjiga fettsyror finns även ”färdigframställda” i alger och i fisk-
arter som livnär sig av alger.

Vid margarintillverkning omformas fleromättat fett till mättat

Idén bakom margarin är att omforma fetter som inte är smör till ett fett 
som liknar smör. Ett vanligt utgångsämne är växtoljor. Växtoljor utmärks 
av att de är flytande vid rumstemperatur. För att få dem bredbara måste de 
göras mindre flytande.

Växtoljor är flytande för att de är rika på omättade och fleromättade 
fettsyror där dubbelbindningarna har cis-struktur. För att få växtoljorna 
mindre flytande gör man om dubbelbindningarna till enkelbindningar. 
Denna process kallas härdning. Eftersom kolen i en enkelbindning bär på 

C C

H H

+ H2

C C

H

H H

H

Margarin
tillverkning 
innebär att 

dubbelbind
ningar 
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enkelbind

ningar.
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fler väten än kolen i en dubbelbindning, måste extra väte tillföras. Oljorna 
tar emellertid inte upp väte hur enkelt som helst, utan särskilda katalysa-
torer måste till. Ganska snart blir det fråga om en komplicerad industriell 
process med ett stort antal steg. 

När cis-dubbelbindningarna i växtoljan utsätts för denna industriella 
process kommer en del av dem inte att ta upp väte och övergå till enkel-
bindning. I stället vrider de på sig och blir till trans-dubbelbindningar. 
Även detta hjälper till att härda oljan, eftersom fettsyror med trans-dubbel-
bindningar uppvisar struktur och packningsförmåga som liknar mättade 
fettsyrors. Den färdiga produkten kan därför ha ett innehåll av transfetter 
som är högre än det vi är vana vid från naturliga fettkällor.

Ett problem i sammanhanget är att man inte utan vidare kan driva 
härdningen så långt som till total omformning av alla dubbelbindningar 
till enkelbindningar, eftersom det resulterande fettet till sin konsistens 
skulle bli mycket hårdare än smör. Smör innehåller trots allt en hel del 
omättat fett, och en fullständig härdning av växtoljor skulle inte ge den 
önskade likheten med smör. Därav begreppet ”delvis härdat vegetabiliskt 
fett” som har använts för att beteckna denna typ av processade (och even-
tuellt trans-fettinnehållande) vegetabiliskt baserade fetter.
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Instuderingsfrågor

hur kan man se på en molekyl om den är polär eller opolär?

Varför blandar sig inte fett med vatten?

Rita upp den principiella uppbyggnaden av ett membran.

Varför kan liv inte finnas utan fett?

Vad händer med kolatomernas omgivning när växten framställer fett ur 

kolhydrater?

Vaför är fett så energirikt?

Vad är en fettsyra?

Vad är skillnaden mellan mättade och omättade fettsyror?

Varför har fettsyror ett jämnt antal kolatomer?

Vad är skillnaden mellan cis och trans när det gäller fettsyror?

Varför fungerar transfettsyror ungefär som mättade fettsyror?

hur känner man igen en alkohol?

Rita upp strukturen för glycerol.

Rita upp en esterbindning.

Rita strukturformler för hur glycerol och tre fettsyror förestras till en fettmolekyl.

Varför är fett med mycket fleromättade fettsyror flytande?

Varifrån kommer de mättade fettsyrorna företrädesvis?

hur betecknas en viss fettsyra för att skilja den från alla andra?

Vad innebär omega-3 och omega-6?
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Vad innebär essentiella fettsyror?

Varför är begreppet "essentiella fettsyror" beroende av vilken art av djur vi talar 

om?

Varför är balansen av omega-3 och omega-6 i kosten av betydelse?

hur framställs margarin?

hur uppstår transfetter vid margarintillverkning?
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Protein i vår mat

Alla växtens syntetiska steg kontrolleras av ett enzym

Fotosyntesens alla steg, liksom glukosens fortsatta processning till stora 
kolhydrater och till lipider av olika slag, styrs av ett enzym för varje reak-
tionssteg. Ett enzym är en komplicerad molekyl som har ett särskilt viktigt 
ställe där målmolekylen kan dockas. Även den klass av komplicerade mole-
kyler som är ansvariga för transport av ämnen i kroppen, exempelvis 
hemoglobin som sköter syretransporten, har ett sådant ställe för dockning 
av den molekyl som ska transporteras. Detta ställe på enzymet kallas för 
enzymets aktiva yta, och som regel är denna så specifikt utformad att bara 
målmolekylen kan bindas där.

Det har dock inte alltid varit tillräckligt överlevnadsgynnande att få 
passningen mellan målmolekyl och aktiv yta fullständigt perfekt. Detta 
har gett upphov till möjligheten att påverka enzymerna och transportör-
erna genom att blockera deras aktiva ytor med en molekyl som liknar mål-
molekylen. hemoglobins aktiva yta passar exempelvis inte bara för syre-
molekylen O2 utan även för kolmonoxidmolekylen cO. När hemoglobins 
aktiva yta är blockerad av cO kan givetvis inte O2 tas upp. Den blockerade 
aktiva ytan hindrar transporten av syre ut via blodet till cellerna. Följden 
kan bli syrebrist och död.

Enzymer kräver ofta ett koenzym för att kunna fungera

För att den aktiva ytan ska kunna fungera som tänkt krävs ofta närvaro av 
ytterligare en kemisk struktur som till sin uppbyggnad skiljer sig från res-
ten av enzymet. Denna struktur kallas koenzym. Koenzymet kan vara mer 
eller mindre hårt bunden/associerad till resten av enzymet.
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Ett exempel på denna typ av samverkan mellan två delar av en kompli-
cerad struktur är hemoglobin. Dess aktiva yta, där syret binder, utgörs av 
en hemgrupp, som till sin uppbyggnad starkt påminner om centrum i klo-
rofyll. Där klorofyllet i det allra heligaste har en magnesiumjon, har hem 
en järnjon. Det är till järnet i hemgruppen som syret binds. Själva hem-
gruppen håller ordning på järnjonen medan resten av hemoglobinet skapar 
en sofistikerad omgivning runt hemgruppen som optimerar upptag (i 
lungorna) och avgivning (till kroppens celler) av syre.

I blodet fungerar hemoglobinet som en enhet, men när det ska byggas 
upp och brytas ner (sedan det tjänat ut) går hemgruppen och resten av 
strukturen skilda vägar eftersom de kemiskt är olika uppbyggda. hem-
gruppen bryts ner till bilirubin, det gula färgämne som ger urin dess färg 
och som även ligger bakom de gula delarna av blåmärken.

Många koenzymer tillverkas utifrån vitaminer

Själva koenzymet eller dess grundstruktur skiljer sig från resten av enzy-
met genom att kroppen själv ofta inte kan bygga upp den. Vi måste i dessa 
fall få i oss den nödvändiga strukturen med maten. Vitaminer är ofta just 
denna grundstruktur till koenzymer.

Att vitaminer är livsnödvändiga förklaras alltså i många fall av att de är 
byggstenar till koenzymer som i sin tur är en förutsättning för att livsnöd-
vändiga enzymer i kroppen ska kunna fungera.

Riboflavin (vitamin B2), niacin (nikotinsyra), tiamin (vitamin B1), fol-
syra och biotin är alla livsviktiga därför att de är utgångsmaterial för koen-
zymer.

Enzymer är proteiner

Varje transport, varje omvandling och steg i såväl uppbyggnad som ned-
brytning kontrolleras alltså noggrant av ett enzym. Enzymers aktivitet är i 
sin tur noggrant reglerade av olika mekanismer för aktivering och deakti-
vering via hormoner och olika typer av återkopplingar.

Allt som sker kan alltså regleras in i minsta detalj. Å andra sidan inne-
bär detta att ingen fotosyntes och överhuvudtaget inget liv är möjligt utan 
dessa enzymer.
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Enzymerna som alltså kontrollerar samtliga metaboliska steg i samtliga 
metabola vägar i samtliga organismer tillhör en grupp komplicerade mole-
kyler kallade proteiner. Till denna grupp hör också en del molekyler med 
uppgift att transportera andra molekyler, såsom hemoglobin. Vidare åter-
finns bland proteinerna hormoner som insulin, som är en signal till krop-
pens celler att ta upp glukos ur blodet. Stora delar av immunförsvaret 
utgörs av proteiner, så kallade gammaglobuliner.

Enzymer är proteiner, och samtliga växter innehåller alltså proteiner. 
Växten själv framställer alla sina proteiner, förutom det ”start-kit” av pro-
teiner som dess föräldrar gav det som gåva i fröet. Vi ser normalt inte gurka 
och tomat som proteinkällor, men alla växters alla celler innehåller tusen-
tals enzymer och därmed protein!

Ordet enzym myntades år 1877 utgående från det grekiska ”en zymon” 
som betyder ”i jäst”. En viktig del i den begynnande förståelsen för enzy-
mer utgick nämligen från studier av processen då druvor jästes till vin. 
Ingen mindre än självaste Louis Pasteur var drivande i detta pionjärarbete. 
Den viktiga franska vinindustrin intresserade sig för vad som egentligen 
skedde under jäsningsprocessen och stödde Pasteurs arbete.

Globulära proteiner är hopnystade medan fiberproteiner är utsträckta

Enzymer, transportproteiner och gammaglobuliner tillhör en avdelning av 
proteiner som kallas globulära proteiner, på grund av deras klotformiga 
struktur. Dessa klot är egentligen snarare nystan av en lång tråd.

Den långa tråd som alltid utgör grundstommen i proteiner är inte alltid 
hopnystad, utan kan ligga mer utsträckt, och då har vi att göra med den 
andra stora avdelningen proteiner, fiberproteinerna, som bygger upp musk-
ler, hår, naglar, bindväv o.s.v. Ull, spindelväv och siden är också fiberpro-
teiner.

Proteiner innehåller kväve

Nystar man upp den långa tråden i ett protein kommer man att upptäcka 
att den är mycket regelbundet uppbyggd. Ett visst mönster upprepar sig 
hela tiden. Bland annat uppträder regelbundet sekvensen cONh, ett kol 
med ett dubbelbundet syre som är kopplat till ett kväve med ett väte på sig. 
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Kvävet är inte unikt för proteinerna, men det skiljer ut proteinerna från 
kolhydrater och fett som består av enbart kol, väte och syre. Ser vi till dessa 
tre stora grupper av ämnen, kolhydrater, fett och protein, är kväve utmär-
kande för proteinerna. Omvandlingarna från glukos till stora kolhydrater 
och fetter handlar om omorganisering av de ingående kolen, vätena och 
syrena. Men när växten ska tillverka sina proteiner, räcker inte detta utan 
den måste dessutom inkorporera ett helt nytt grundämne, kväve, i sin 
struktur.

Även om kvävet alltså förekommer i en del andra ämnen i cellen än just 
proteiner, är det så dominerande som beståndsdel i proteiner, att livsmed-
els innehåll av protein bestäms genom att ta reda på dess innehåll av grund-
ämnet kväve, och sedan teoretiskt beräkna hur mycket protein detta mot-
svarar.

Protein innehåller energi, men dess betydelse i organismer är inte i för-
sta hand som energikälla, utan som strukturelement och katalysator för 
kemiska reaktioner. Den energi som ändå finns i proteinet i proteinrika 
livsmedel som kött, ost och ärtor härrör helt och hållet från energi som 
ursprungligen hämtats från solljuset via fotosyntesen. Även inkorporeran-
det av det kväve som ingår i proteinet sker med hjälp av energi från fotosyn-
tesen.

Proteinerna i vår mat har ursprungligen syntetiserats av växter. Anima-
liskt protein är omformat vegetabiliskt protein. Grundbeståndsdelarna i 
animaliskt protein härrör från växternas verksamhet.

Kvävet i proteiner härrör ytterst från atmosfären

Växternas upptag av det kväve som behövs för syntes av aminosyror sker 
på olika sätt. En vanlig strategi, tillämpad av ärtväxter, klöver och al, är att 
leva i symbios med bakterier som kan fixera luftkvävet. Dessa kvävefixe-
rande bakterier lever ofta i växtens rotknölar. Den gröna växten använder 
en del av sin fotosyntetiserande kapacitet till att försörja de kvävefixerande 
bakterierna med energi. I gengäld exporterar de kvävefixerande bakte-
rierna en del kväve till växten.

Atmosfären med sina 78 % kväve är en outtömlig reservoar för kväve. 
Men även om det finns kväve i överflöd, är mängden kväve som fixeras 
relativt liten, och ofta en begränsande faktor för odling. Detta samman-
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hänger med att det krävs mycket energi både att bryta bindningen i kväve-
molekylen och att få fram det väte som ska sammanfogas med den frigjorda 
kväveatomen till att bli ammoniak, Nh3, som är ett av stegen i kvävefixe-
ringen.

Proteiner hålls ihop av peptidbindningar

Sekvensen cONh, alltså ett kol som dels bär ett dubbelbundet syre och 
dels är kopplat till ett kväve som bär ett väte, återkommer i alla proteiner. 
Denna sekvens är i själva verket det som håller ihop hela proteintråden. 
När proteinet byggs upp ur sina beståndsdelar, sker sammankopplingen 
just med sekvensen cONh. Denna sekvens, som alltså binder ihop protei-
nets beståndsdelar, kallas peptidbindning.

Benämningen peptidbindning härrör från det namn som 1836 gavs åt 
det enzym som avsöndras i magen och bryter ner just peptidbindningar, 
pepsin. Ordet pepsin i sin tur byggde på det grekiska ordet för matsmält-
ning, ”pepsis”. Intressant är att just pepsin var det första animaliska enzym 
som någonsin isolerades. (När ”Brad’s Drink” omkring år 1900 döptes till 
”Pepsi-cola”, var det med anspelning på att den skulle vara bra för mat-
smältningen, ungefär som de kex som några årtionden tidigare gavs nam-
net ”Digestive” – matsmältning på engelska heter ju ”digestion”.)

Proteiner är uppbyggda av aminosyror

Mellan proteintrådens återkommande sekvenser av peptidbindningen 
cONh, kommer ett annat avsnitt som upprepas, dock med en viss varia-
tion. Detta andra avsnitt är ett kol c med ett väte h och ytterligare en 
grupp som inte alltid är densamma men som alltid dyker upp just i denna 
position, bunden till kolet mellan peptidbindningarna. Denna grupp 
betecknas ofta R. hela mönstret i proteintråden är alltså cONhchR. N är 
kväve, h är väte, c är kol och O är syre. Men vad är egentligen R? 

På det kol c som alltid bär ett väte h finns alltid denna grupp R som 
alltså kan se lite olika ut, men som alltid sitter i just denna position. Efter-
som den ser lite olika ut kan den inte betecknas med en specifik kemisk 
symbol, utan man har valt den lediga bokstaven R, som inte är upptagen 
som symbol för något grundämne. Beteckningen R är därmed ett sätt att 

C

O

N
C

H

R
H

Sekvensen 
CONHCHR 
beskriver 

strukturen i 
ett protein.
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utmärka en position runt det centrala kolet som kan upptas av en atom-
grupp med olika utseende.

Ett protein kan alltså beskrivas som en ständig upprepning av sekven-
sen cONhchR eller om man så vill NhchRcO. Vid hopfogningen av 
dessa sekvenser avgick en vattenmolekyl för varje skarv, ett mönster vi 
känner igen både från hopfogningen av glukosmolekyler och från hopfog-
ningen av fettsyror med alkoholer. Om vi till sekvensen NhchRcO åter-
för vattenmolekylens syre och två väten till de ställen där de ursprungligen 
satt, får vi h2NchRcOOh, som är den allmänna formeln för en amino-
syra.

Proteiner byggs alltså upp genom att aminosyror sammanfogas till var-
andra under vattenavspjälkning.

Det finns 20 olika aminosyror

Tittar man lite närmre på de här grupperna som dyker upp i position R, ser 
man att de visserligen ser ut lite hur som helst, men att det inte finns så 
värst många varianter. Det visar sig finnas 20 olika R. Den enklaste formen 
av R är helt enkelt ett väte, –h. Sedan finns det –ch3, –ch(ch3)2 o.s.v.  
De största R har kolkedjor med upp till nio kolatomer. Därför kallar man R 
ofta för sidokedja. Även syre, kväve och svavel kan förekomma i en sido-
kedja.

Ett protein är således uppbyggt av hopkopplade aminosyror med de 20 
olika slagen av sidokedjor R. Det som gjorde aminosyrorna olika var just 
deras olika sidokedjor R. Dessa 20 olika aminosyror har alltså en gemen-
sam grundstruktur men olika sidokedjor.

Oavsett i vilken cell i vilken organism vi räknar aminosyror, så landar 
vi på siffran 20. Dessutom är det samma slags 20 aminosyror man stöter på 
oavsett vilken cell och oavsett vilken organism man letar i. 

En aminosyra har en karboxylgrupp och en aminogrupp

Som namnet anger är aminosyrorna just syror, närmare bestämt karboxyl-
syror, och bär alltså på karboxylgruppen cOOh, precis som fettsyror. Fria 
aminosyror kan alltså avge en proton och påverka omgivningens syra-bas-
balans. Fria aminosyror i cellen, aminosyror som alltså ännu inte kopplats 
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ihop till protein, har i stor utsträckning släppt karboxylgruppens proton 
och karboxylgruppen föreligger som -cOO-.

Det kväve som är så utmärkande för proteinerna och därmed för 
amino syrorna, föreligger i en fri aminosyra bundet till två väten h, bil-
dande aminogruppen -Nh2. Trots att aminogruppen har två stycken väten 
är det inget av dessa som har någon starkare tendens att lossna till att bilda 
en vätejon h+. Tvärtom har aminogruppen en tendens att istället ta upp en 
vätejon (d.v.s. proton), vilket kan förefalla underligt. Förklaringen till detta 
är att aminogruppens kväve har ett ensamt elektronpar, som har en stark 
tendens att dra till sig en proton. Liksom fria aminosyror i cellen oftast har 
en karboxylgrupp som släppt en proton, har deras aminogrupp oftast tagit 
upp en proton. Fria aminosyror är därför ofta dubbeljoner, som i sin helhet 
är elektriskt neutrala. 

hur stor del av molekylerna av en viss aminosyra som föreligger som 
neutrala dubbeljoner, beror dels på aminosyrans sidokedja, dels på omgiv-
ningens surhetsgrad (ph). För varje aminosyra finns ett ph där andelen 
molekyler i form av neutrala dubbeljoner är maximal. Detta ph-värde 
kallas aminosyrans isoelektriska punkt. Detta utgör grunden för en ana-
lysmetod för att bestämma aminosyror, kallad elektrofores, som bygger 
på att aminosyrorna utsätts för ett elektriskt fält. De olika aminosy-
rorna kommer då att vandra på olika sätt i det elektriska fältet. Varje 
vandringsmönster är typiskt för en viss aminosyra och på så vis kan de 
olika aminosyrorna identifieras.

Växterna kan till skillnad från människan producera  
alla sina aminosyror själva

Alla varelser från bakterier till kungsörnar har det gemensamt med oss att 
alla använder samma 20 aminosyror till att bygga upp proteiner. Oavsett 
vilka växt- och djurarter som vi väljer att ha på vår tallrik, så kan vi vara 
förvissade om att deras proteiner ger oss exakt de 20 aminosyror vi själva 
har i våra proteiner.

Växterna slukar, med några få undantag, inte några andra levande eller 
just dödade organismer och kan alltså inte komma i åtnjutande av redan 
färdigframställda aminosyror. Mycket riktigt har också varje växt en kom-
plett uppsättning enzymer för att syntetisera samtliga aminosyror.
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För djur, som konsumerar växter och/eller andra djur, minskar överlev-
nadsfördelen med att kunna syntetisera alla aminosyror. Vi själva har för-
lorat förmågan att syntetisera bortåt hälften av aminosyrorna. Vi sparar 
alltså in på en hel del enzymer utan att få några större problem eftersom vi 
ändå får i oss alla 20 aminosyrorna när vi äter andra organismer, som inte 
skulle kunna leva om de inte verkligen innehöll alla 20.

Alla 20 aminosyrorna är livsnödvändiga för alla organismer inklusive 
oss själva. De aminosyror människan inte själv kan syntetisera kallas 
essentiella aminosyror och dessa måste vi alltså få i oss med maten.

Växter skiljer sig åt i aminosyrasammansättning

Även om alla organismer använder samma uppsättning av 20 olika amino-
syror, så innebär det inte att de använder de olika aminosyrorna i samma 
proportioner. En viktig aspekt på att vara sin egen art är att man har vissa 
proteiner som skiljer sig från andra arters. Olika växter kan vara relativt 
rika eller fattiga på den ena eller den andra aminosyran.

Detta har fått konsekvenser för oss människor. Ägg, ost, kött och fisk är 
viktiga proteinkällor. I det klassiska nordiska jordbrukssamhället värpte 
hönorna inga ägg på vintern, och korna hade ofta för dåligt med hö för att 
ge tillräckligt med mjölk för ystning. Den ost man ystat under de feta som-
marmånaderna kanske stod sig till julen, men sen blev det svårt både med 
förvaring och tillgång. Det var framåt senvintern heller inte säkert att man 
hade så värst mycket kött kvar efter höstslakten. Jakt var ofta förbehållen 
ett fåtal och fiskelyckan var osäker. Man var helt enkelt hänvisad till de för-
råd av de olika sädesslagen man lyckats spara sedan kommande vårs utsäde 
lags undan. Lagrades säden torrt och i rejäla, musfria bingar, kunde den stå 
sig ända till sommaren. 

Men vete är fattigt på lysin, en aminosyra med en sidokedja R på fyra 
kolatomer och en avslutande aminogrupp _ch2ch2ch2ch2Nh2. Även 
råg och korn är fattiga på lysin. En mathållning dominerad av bröd, gröt 
och välling på dessa tre sädesslag, typisk för merparten av Nordens befolk-
ning under åtminstone tusen år av klassiskt jordbrukssamhälle, ledde där-
för lätt till en bristsituation på proteinsidan, på grund av att en enda ami-
nosyra, lysin, fanns i för låga halter.

Vetestrået hade inga problem med låga lysinnivåer. Vetet självt synteti-
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serade det lilla lysin den behövde. Men lysin är för människan en essentiell 
aminosyra, och vi behöver den i större proportion än dess relativa före-
komst, jämfört med andra aminosyror, i protein från vete, råg och korn.

En växt som är rik på lysin är däremot ärtor. Det äldsta bevarade brödet 
funnet inom nuvarande Sveriges gränser, är från järnåldern, då kornet 
dominerade på åkrarna och vetet odlades mer sparsamt. Detta bröd träf-
fade man på vid utgrävningar i Birka. Det är gjort på en blandning av korn-
mjöl och ärtmjöl. Det är inte en alltför vågad gissning att kunskapen att 
blanda ärtor och brödsäd förts vidare genom generationerna, efter bistra 
erfarenheter om konsten att överleva en nordisk vinter. Tillskottet av lysin 
från ärtmjölet gjorde att i stort sett allt protein i kornet kunde utnyttjas för 
proteinsyntes, och järnålderns bondefamilj kunde klara sin proteinförsörj-
ning fram till påsken och de första äggen. Inblandningen av protein från 
ärtor i mjölet kunde på så vis innebära skillnaden mellan liv och död.

Essentiella aminosyror är de aminosyror vi inte själva kan syntetisera

Aminosyrorna i vår kropp domineras fullständigt av de som ingår i våra 
proteiner. Men en del aminosyror har även funktioner i sig själva, eller 
hopkopplade till färre enheter än de som krävs för att strukturen ska kallas 
protein. Undre gränsen för antal hopkopplade aminosyror för att få räknas 
till proteinerna brukar anges till cirka 50. Ett av människans minsta pro-
teiner är insulin med 51 aminosyror.

Våra celler har ganska många omvandlingsvägar att följa för att få fram 
just de aminosyror som behövs för just de proteiner som behöver syntetise-
ras i ett visst ögonblick. Det handlar ofta om att koppla loss aminogruppen 
(deaminering) från aminosyror som för tillfället finns i överflöd och flytta 
över den (transaminering) till sådana kolskelett som kombinerade med en 
aminogrupp på lämpligt ställe ger en aminosyra som det råder brist på.

Men de essentiella aminosyrorna täcks inte in av dessa olika syntes-
vägar utan vi måste alltså få i oss dem i färdig form.

En undergrupp av de essentiella aminosyrorna är de som har grenade 
sidokedjor, BcAA (Branched chain Amino Acids). Trots att de bara är tre 
till antalet (leucin, isoleucin och valin) så utgör de runt 40 % av vårt behov 
av essentiella aminosyror. De har visats spela en nyckelroll vid återupp-
byggnad av hårdtränade muskler. 

33646_inlaga.indd   117 2011-08-24   15.36



118

7  Protein i vår mat

Proteinkvalitet avgörs av proportionerna  
mellan de essentiella aminosyrorna

De olika proteinerna vi ska bygga upp består av samma tjugo aminosyror 
men i olika proportioner. Man kan räkna fram medelvärden på dessa pro-
portioner genom att betrakta samtliga proteiner vi framställer och ta hän-
syn till hur mycket av de olika proteinerna vi behöver. På så vis kan vi för 
alla aminosyrorna få fram procentsatser av vårt totala proteinbehov. Pro-
centsatserna för de essentiella aminosyrorna blir då särskilt intressanta 
eftersom vi bara kan utnyttja proteinkällorna i vår mat i den mån de inne-
håller essentiella aminosyror i motsvarande proportioner. Om A och B är 
två essentiella minosyror och vi behöver fyra gånger mer av aminosyra A 
än av aminosyra B, kan vi inte utnyttja all B i en källa som innehåller lika 
mycket A som B. Råkar det i ens skafferi finnas lika mycket kanel som 
socker, kan man inte göra så mycket kanelbullar att man utnyttjar all kane-
len eftersom sockerförrådet tar slut långt innan dess.

Olika proteinkällor har en sammansättning av de essentiella amino-
syrorna som i olika grad matchar de behov vi har av dem. En proteinkälla 
som ger oss de essentiella aminosyrorna i nästan precis de proportioner vi 
behöver, har ett för oss högvärdigt protein, och har en matchning på bortåt 
100 %. Exempelvis har ägg en sammansättning av essentiella aminosyror 
som stämmer mycket väl överens med våra behov.

Kombination av flera proteinkällor höjer proteinutnyttjandet  
i varje källa

Varje proteinkälla har olika profil när det gäller proportionerna mellan de 
essentiella aminosyrorna. Olika proteinkällor är olika värdefulla på grund 
av sina proportoner av de olika essentiella aminosyrorna.

En bra tumregel för att se till att man får i sig alla essentiella aminosyror 
i rätt proportioner är att i varje måltid ha flera proteinkällor. Smörgåsens 
idé är därför genial: kombinera proteinet i säd med proteinet i osten eller 
skinkan eller salamin. Och allra bäst är flera olika sammansatta smörgåsar 
vid samma tillfälle. (Smörgåsar med proteinfattigt pålägg som marmelad 
är däremot inte lika bra ur proteinsynpunkt, då får man se till att få extra 
proteinkällor på annat sätt.)
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Välbeprövade kombinationer som ärtsoppa och pannkakor har antag-
ligen en del av sin historiska förklaring i ren överlevnadserfarenhet: kom-
binationen av proteinkällorna ärtor, mjöl och ägg är suverän för att få i sig 
tillräckligt av essentiella aminosyror. Tack vare aminosyraprofilen i ärtor 
kan mer av aminosyrorna i mjölet utnyttjas och vice versa. Ägg är så rika 
på alla essentiella aminosyror i perfekta proportioner, att de få äggen i 
pannkakorna möjliggör effektivt utnyttjande av proteinet i mjölet. 

Genom att kombinera proteinkällor kan alltså det totala proteinet 
utnyttjas bättre. Aminosyrorna i vår kropp återanvänds i stor utsträckning 
men inte fullt ut. Vi behöver varje dag fylla på aminosyror. Siffran 1 g nytt 
protein per dag och per kg kroppsvikt har länge citerats. Nutida västeuro-
peisk mathållning innebär dock att de flesta ligger över denna gräns. En 
riskgrupp för proteinbrist är dock personer som väljer bort kött och fisk 
utan att ersätta det förlorade proteinet med andra proteinkällor. Restau-
rangers vegetariska alternativ lämnar alltför ofta mycket i övrigt att önska 
när det gäller proteininnehåll. Att bekanta sig med och lära sig tillaga vege-
tabilier med högt proteininnehåll är ett viktigt steg för den som väljer att 
bli mindre exponerad för de problem med överfiske och undermålig djur-
hållning som konsumtion av kött och fisk ofta innebär. 

Aminosyrasekvensen i ett protein bestämmer  
dess tredimensionella struktur

Ett protein framställs genom att aminosyror sammanfogas i en noggrant 
bestämd ordning, kallad aminosyrasekvensen. Aminosyrasekvensen är det 
som avgör proteinets identitet. Sammanfogningen av aminosyrorna sker i 
cellens cytoplasma (cellinnehållet minus cellkärnan) i kontakt med en sär-
skild enhet i cytoplasman som fungerar som ”arbetsbänk” vid protein-
framställningen, kallad ribosom.

När tråden av sammanfogade aminosyror börjar ta form, lämnar den 
gradvis ribosomen och kommer ut på egen hand i cytoplasman. I cytoplas-
man råder en viss temperatur, vissa syra-bas-förhållanden, en viss salthalt 
o.s.v. De olika sidokedjornas olika affinitet (förkärlek) för den vattenpräg-
lade, polära miljön i cytoplasman gör att de beter sig olika. Polära sidoked-
jor söker sig ut mot den polära omgivningen. Opolära sidokedjor söker i 
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istället varandra och vrider sig in mot ett gemensamt centrum som under 
denna process därmed blir alltmer opolärt.

När de olika sidokedjorna böjer sig åt olika håll vrids sammanfognings-
punkterna mellan aminosyrorna åt olika håll. Resultatet blir en viss rymd-
struktur. Utifrån den temperatur som råder i cellen, utifrån syra-bas-
balansen och polaritetsförhållandena kommer det nybildade proteinet att 
anta en viss tredimensionell struktur bestämd av dess aminosyrasekvens.  
Den tredimensionella strukturen hos det nybildade proteinet är alltså nog-
grant reglerad av aminosyrasekvensen, men bygger på vissa förutsätt-
ningar i den cellulära omgivningen. Vissa kontrollmekanismer finns dess-
utom för att komplicerade proteiner ska veckas rätt.

Proteinets tredimensionella struktur är helt avgörande för dess förmåga 
att fungera som det är tänkt. Den aktiva ytans läge och egenskaper är starkt 
beroende av proteinets rymdstruktur.

Proteinets rymdstruktur kan förstöras

Ett protein är en mycket stor molekyl och dess funktion är starkt beroende 
av att alla sidokedjor ligger åt precis rätt håll. Förändringar i rymdstruktu-
ren kan leda till att proteinet blir funktionsodugligt.

Eftersom sidokedjornas orientering styrs av omgivningens egenskaper, 
kommer förändringar hos omgivningen att kunna få direkta konsekvenser 
för proteinets struktur och funktion. Proteinet är känsligt för de exakta 
förhållandena i cytoplasman.

Om exempelvis temperaturen höjs, kommer en ökad värmerörelse och 
förskjutningar i syra-bas-balanser att ske, vilket påverkar en del av sido-
kedjorna så att de bryter sig ur sina noggrant bestämda lägen och rymd-
strukturen förstörs. Detta kallas denaturering.

En av förklaringarna till att feber kan bli livshotande är att våra protei-
ner vid en kraftigt förhöjd kroppstemperatur till slut börjar denatureras 
och därmed inte kan utföra sitt arbete.

Ett denaturerat protein är inte funktionsdugligt

Ett proteins rymdstruktur är så väsentlig för dess funktion att en denatu-
rering, d.v.s. en förändring i rymdstrukturen, kan leda till att proteinet inte 
fungerar som tänkt.
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Särskilt känsliga för denaturering är de globulära proteinerna, vars 
aktiva ytor är exakt anpassade för en viss målmolekyl. En strukturföränd-
ring i den aktiva ytan hos ett enzym kan innebära att målmolekylen inte 
längre kan binda dit och därmed kan enzymet inte utföra sitt arbete på 
målmolekylen.

Som regel gäller att de flesta enzymatiska steg i cellens metabolism är 
livsnödvändiga. Att ett enzym inte längre fungerar, innebär att det blir en 
stockning som snart påverkar hela cellen, som vid en trafikolycka i en stad.

Vid denaturering behålls näringsinnehållet i proteinet

En denaturering påverkar strängt taget bara proteinets rymdstruktur, medan 
dess aminosyrasekvens och aminosyrainnehåll kan förbli tämligen intakt. 
Människan tillgodogör sig inte andra organismers proteiner i dess helhet, 
utan vi bryter ner proteinerna till de ingående aminosyrorna. Därför påver-
kar en denaturering av ett protein inte dess näringsvärde. Att proteinet inte 
längre är funktionsdugligt betyder inte att dess näringsvärde ur en predators 
synpunkt är nedsatt.

I själva verket börjar mag-tarmkanalens processning av protein med 
några inledande steg som innebär denaturering av intagna proteiner, i avsikt 
att göra dem mer åtkomliga för uppklippning i de ingående aminosyrorna.

Denaturering av protein lämnar alltså i princip aminosyrainnehållet 
intakt. När man tröttnar på sitt proteinpulver är det helt i sin ordning att 
lägga det i pannkakssmeten. Stekningen kommer inte att minska protein-
värdet nämnvärt. Det är ju aminosyrorna man vill åt, och de påverkas bara 
marginellt av värmebehandling.

Proteinvärdet i råa ägg är därför inte högre än i kokta eller stekta.
De verksamma substanserna i ormgift är övervägande proteiner. Bero-

ende på art av orm kan det handla om enzymer som bryter ner de röda 
blodkropparna eller fosfolipider i cellmembran. Ormgiftets verkan byggar 
på att proteinet i sin helhet är intakt och det är därmed potent endast vid 
intravenös injektion så som sker vid ett ormbett då giftet injiceras ur 
ormens gifttand direkt in i bytets blodbana. Däremot klarar inte prote-
inerna i ormgiftet en passage genom människans magsäck, där det denatu-
reras och därefter klipps upp i sina aminosyror.
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Instuderingsfrågor

Vad är ett enzym?

hur skiljer sig ett koenzym från ett enzym?

Många koenzymer måste vi få som mer eller mindre kompletta strukturer med 

kosten. Vad kallas då ofta dessa strukturer?

Till vilken större ämnesgrupp hör enzymerna?

ett grundämne ingår i proteiner som inte finns i kolhydrater eller fett. Vilket?

Rita upp strukturen för en peptidbindning.

Rita upp den allmänna strukturen för en aminosyra.

Vad menas med sidokedja?

Förklara begreppet essentiella aminosyror.

har djur och växter samma aminosyror? Samma essentiella aminosyror? Förklara.

Vad menas med grenade aminosyror?

Varför är det gynnsamt med flera proteinkällor vid varje måltid?

Varför är proteinets rymdstruktur viktig?

Vad innebär denaturering?

Varför behåller ett denaturerat protein sitt näringsvärde?
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Växterna bygger upp förråd av näring för nästa generation

Den mycket komplicerade väv av syntesvägar som varje växt är förmögen 
till, resulterar i första hand i att växten kan vidmakthålla livsnödvändiga 
livsprocesser, växa till och konkurrera med andra individer om närings-
ämnen, vatten och ljus.

Ur artens perspektiv är det dock lika viktigt att individen har syntes-
vägar som möjliggör optimala förutsättningar för nästa generation. I de 
flesta växters fortplantningsstrategi ingår därför inte bara lämpliga meto-
der för att rekombinera och replikera genetisk information, utan dessutom 
strategier för att förse nästa generation med tillräckligt med näring för att 
överleva den kritiska tiden tills ”barnens” egen fotosyntes kommit igång. 
Växter lagrar därför energi och livsnödvändiga ämnen i gradvis alltmer 
självständiga strukturer, såsom rotknölar (t.ex. potatis), sädeskorn (t.ex. 
vete, havre, råg, korn, ris, hirs), nötter (t.ex. hasselnötter, cashewnötter, 
mandlar, valnötter), bönor (t.ex. vita, bruna, svarta, kidney, gröna) och 
frön (t.ex solrosfrön, sesamfrön).

En mer raffinerad form av upplag som växterna producerar är frukt 
(t.ex. äpple, päron, plommon, druvor). En frukt är ett frö som omges av ett 
upplag av kolhydrater, vatten och smakämnen. Fröet i sig är en komplett 
enhet med DNA, proteiner, livsnödvändigt fett samt tillräckligt med kol-
hydrater för att klara sig fram tills dess den nya, späda växten själv börjat 
fotosyntetisera. Fröet omges sedan med ytterligare ett förråd av näring som 
riktar sig till djur för att locka dessa att transportera fröet. Medan fröet 
passerar djurets mag-tarmkanal hinner djuret förflytta sig till en plats 
lagom långt bort för att öka artens förutsättningar att expandera sitt 
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utbredningsområde. På så vis blir fruktens yttre näringsförråd en strategi 
för växten att öka nästa generations överlevnadsförutsättningar.

Ser vi till varifrån vi själva hämtar vår näring blir det till en stor del från 
sådana upplagsformer som växter försett sin nästa generation med. Nästan 
alla våra kolhydrater hämtar vi från sådana källor.

Vid groddning sker en kemisk omvandling av näringsförråd

I fröer och bönor föreligger den kommande generationens näringsförråd i 
en så inert form som möjligt för att, beroende på art och klimat, exempelvis 
klara en period av övervintring eller torka. När sedan rätt yttre förutsätt-
ningar för påbörjande av livsprocesserna föreligger, initieras en syntes av 
livsviktiga molekyler utifrån de relativt enkla lagringsformerna som från 
början fanns i fröet eller bönan. Under dessa initiala skeenden kommer 
alltså den kemiska sammansättningen i ämnena att förändras i riktning 
mot större komplexitet.

Man kan genom att tillföra en lagom mängd vatten till ett frö eller en 
böna själv kontrollera när denna kemiska omvandling ska ske, och man 
kan på så vis få ett livsmedel med andra egenskaper än de i det ursprung-
liga fröet. Processen kallas groddning, eller när det gäller den globalt vikti-
gaste groddningspocessen, den av korn, mältning eftersom groddat korn 
kallas malt.

Groddade frön och bönor är ett livsmedel med ett sannolikt högre 
näringsvärde än utgångsmaterialet, eftersom den kemiska omvandlingen 
gått mot högre komplexitet och förmodligen bättre biotillgänglighet. Att 
vintertid grodda frön och bönor kan därför vara ett sätt att få färskt grönt 
med bra närningsvärde utan att behöva tillgripa varesig långväga transpor-
ter eller energislukande svenska växthus.

En gen innehåller all information om ett protein

När växten tagit upp energin i solljus och framställt glukos som den pro-
cessat vidare till mer komplicerade kolhydrater, till triglycerider och fos-
folipider så att membran och liknande strukturer kunnat byggas upp, och 
när den dessutom lyckas framställa de 20 olika aminosyrorna och de därav 
uppbyggda proteinerna, ja, då börjar vi kunna se lite av huvuddragen i en 
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fungerande cell. I synnerhet börjar vi kunna se förutsättningarna för till-
räcklig organisation när proteinerna börjat framställas.

Men dessutom måste information om alla dessa syntessteg dokumente-
ras och föras vidare till nästa generation. Eftersom alla syntessteg kontrol-
leras av enzymer och enzymer är proteiner, vilar informationsöverföringen 
från generation till generation på en beskrivning av samtliga proteiner som 
växten innehåller.

Komplett information om ett protein innebär en förteckning över 
samtliga aminosyror som ingår i proteinet samt ordningen på dem, amino-
syrasekvensen. När väl alla aminosyror är på plats i rätt ordning, kommer 
dessa (i vissa fall med lite hjälp på traven) att se till att proteinet lägger sig i 
rätt rymdstruktur.

En gen är en beskrivning av aminosyrasekvensen för ett protein.

Den genetiska koden i DNA byggs upp av tripletter av kvävebaser.

Informationen om aminosyrasekvensen för ett protein lagras i en gen 
genom utnyttjande av en kod, där varje aminosyra uttrycks genom tre 
symboler som var och en kan varieras på fyra olika sätt. Symbolerna utgörs 
av strukturer som samtliga innehåller kväve och kallas kvävebaser. Infor-
mationen om proteinets byggnad utgörs därför av en sekvens av tripletter 
av kvävebaser, där varje triplett symboliserar en aminosyra.

En lång grundstruktur av omväxlande socker och fosfat, utgör det 
medium, det skrivpapper, som bär skriften (tripletterna av kvävebaser). 
Sockerarten är ribos som innehåller fem kolatomer och alltså är en pentos. 
Ribosen i grundstrukturen i genen har fått en syreatom utbytt mot ett väte, 
och kallas därför deoxiribos. Den mycket stora molekyl som på detta sätt 
byggs upp heter DNA och innehåller informationen om proteinernas ami-
nosyrasekvenser. D:et står för just engelskans Deoxyribo(se). I sin helhet 
står förkortningen DNA för Deoxyribonucleic acid. En enskild kvävebas 
kopplad till en ribos och en fosfat kallas nukleotid.

DNA finns i cellkärnan

Eftersom tusentals proteiner behövs i växten, måste tusentals gener skapas. 
Det har visat sig överlevnadsgynnande att ha alla gener samlade, varför 
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dessa normalt sitter ihop i en lång molekyl kallad kromosom. En kromosom 
utgörs alltså av många gener. Kromosomerna lagras sedan i cellkärnan. N:et 
i DNA uttrycker just lokaliseringen i cellkärnan (av latinets ”nucleus”, kärna).

cellkärnan omges av ett membran, kärnmembranet, som noga överva-
kar vad som släpps in i detta cellens allra heligaste. Det är också viktigt att 
DNA behålls inne i cellkärnan och inte släpps ut i cytoplasman som sjuder 
av aktivitet och där risk finns att bli indragen i någon process och bli oavsikt-
ligt förändrad.

cellens och organismens och artens överlevnad är beroende av en strikt 
bevakning av DNA så att grundinformationen behålls intakt.

Mitokondrier och kloroplaster har sitt eget DNA

Största delen av den genetiska informationen finns i växters och djurs cell-
kärnor. Men en del genetisk information finns även i kloroplaster och mito-
kondrier. Den information som finns här rör företrädesvis proteiner som 
används ”lokalt” i kloroplasten respektive mitokondrien själv. Varken 
kloroplast eller mitokondrie är dock ”självförsörjande” med genetisk infor-
mation, utan generna för de flesta av deras proteiner finns i cellkärnan.

Det faktum att kloroplaster och mitokondrier har en viss autonomi har 
visat sig bero på att de ursprungligen varit helt självständiga, encelliga 
organismer. De har i ett skede av evolutionen inkorporerats i andra celler, 
ungefär som när ett imperium utökar sina gränser genom att underkuva 
småstater i dess närhet.

För människans vidkommande är det förstås mitokondrie-DNA som är 
mest intressant. Utforskandet av människans mitokondrie-DNA har öpp-
nat en ny dörr till att spåra vår arts förflutna, inte minst genom att mito-
kondrie-DNA ärvs på ”spinnsidan” (från kvinnan).

RNA för ut information till proteinsyntesen i cytoplasman

Syntes av protein sker inte i cellkärnan utan som nästan all annan biokemisk 
aktivitet utanför denna, i cytoplasman. Eftersom informationen om protei-
nets uppbyggnad finns i form av DNA i cellkärnan och inte får lämna denna, 
krävs ett överföringssteg för att få ut informationen från cellkärnan till cyto-
plasman. 
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dessa normalt sitter ihop i en lång molekyl kallad kromosom. En kromosom 
utgörs alltså av många gener. Kromosomerna lagras sedan i cellkärnan. N:et 
i DNA uttrycker just lokaliseringen i cellkärnan (av latinets ”nucleus”, kärna).

cellkärnan omges av ett membran, kärnmembranet, som noga överva-
kar vad som släpps in i detta cellens allra heligaste. Det är också viktigt att 
DNA behålls inne i cellkärnan och inte släpps ut i cytoplasman som sjuder 
av aktivitet och där risk finns att bli indragen i någon process och bli oavsikt-
ligt förändrad.

cellens och organismens och artens överlevnad är beroende av en strikt 
bevakning av DNA så att grundinformationen behålls intakt.

Mitokondrier och kloroplaster har sitt eget DNA

Största delen av den genetiska informationen finns i växters och djurs cell-
kärnor. Men en del genetisk information finns även i kloroplaster och mito-
kondrier. Den information som finns här rör företrädesvis proteiner som 
används ”lokalt” i kloroplasten respektive mitokondrien själv. Varken 
kloroplast eller mitokondrie är dock ”självförsörjande” med genetisk infor-
mation, utan generna för de flesta av deras proteiner finns i cellkärnan.

Det faktum att kloroplaster och mitokondrier har en viss autonomi har 
visat sig bero på att de ursprungligen varit helt självständiga, encelliga 
organismer. De har i ett skede av evolutionen inkorporerats i andra celler, 
ungefär som när ett imperium utökar sina gränser genom att underkuva 
småstater i dess närhet.

För människans vidkommande är det förstås mitokondrie-DNA som är 
mest intressant. Utforskandet av människans mitokondrie-DNA har öpp-
nat en ny dörr till att spåra vår arts förflutna, inte minst genom att mito-
kondrie-DNA ärvs på ”spinnsidan” (från kvinnan).

RNA för ut information till proteinsyntesen i cytoplasman

Syntes av protein sker inte i cellkärnan utan som nästan all annan biokemisk 
aktivitet utanför denna, i cytoplasman. Eftersom informationen om protei-
nets uppbyggnad finns i form av DNA i cellkärnan och inte får lämna denna, 
krävs ett överföringssteg för att få ut informationen från cellkärnan till cyto-
plasman. 
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När ett protein ska framställas, lokaliseras därför först den 
korresponderande genen i cellkärnans DNA. Därpå avläses och 
kopieras informationen om aminosyrasekvensen för proteinet. 
Den kopierade informationen kommer att utgöra ett slags arbets-
kopia som transporteras ut från cellkärnan till cytoplasman. Även 
arbetskopian utnyttjar systemet med tre kvävebaser som var och 
en kan ha fyra olika utseenden. Arbetskopian omfattar dock bara 
informationen om ett enda protein, d.v.s. en enda gen.

Ryggraden, ”skrivpappret”, i arbetskopian utgörs liksom för 
DNA av en mycket lång följd av omväxlande fosfat och ribos. Den 
form av ribos som används för arbetskopian har dock kvar det syre 
som reducerats bort i deoxiribos. Sockerarten i arbetskopian kall-
las därför helt enkelt ribos, och hela molekylen Ribonucleic acid, 
RNA. 

När informationen i form av DNA i en gen överförts till en form av 
RNA kallad mRNA (m=”messenger”=budbärare) inne i cellkärnan, tillåts 
mRNA passera ut genom kärnmembranet och ta sig ut till cytoplasman. I 
cytoplasman kan sedan syntesen av det aktuella proteinet påbörjas, förut-
satt att det finns tillräckligt mycket fria aminosyror tillgängliga i den så 
kallade aminosyrapoolen för att klara uppbyggnaden av proteinet.

Aminosyrapoolen utgörs av fria aminosyror

De flesta aminosyror i cellen ingår i proteiner. Men en viss del föreligger i 
fri form i aminosyrapoolen. I en växtcell innehåller denna en viss mängd 
och sammansättning av fria aminosyror framställda i cellens egna syntes-
vägar. I en djurcell härstammar däremot en del av aminosyrorna i amino-
syrapoolen från proteiner i organismer som djuret ätit.

Aminosyrapoolen gör det möjligt för cellen att snabbt nysyntetisera 
proteiner utan att först tillverka eller tillföra aminosyror. Aminosyrapoo-
len är därför en viktig förutsättning för att proteinsyntesen utifrån rit-
ningen i mRNA snabbt kan komma igång och ge ett färdigt protein. 

För människan innebär existensen av aminosyrapoolen att brådskande 
syntes av exempelvis proteinbaserade hormoner inte omedelbart är kopp-
lad till intag av protein. Den buffert som aminosyrapoolen utgör mellan 
tillförsel och användning av aminosyror leder till en viss frihet för cellen 
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att bygga proteiner med ett varsel på bråkdelen av en sekund, oavsett ami-
nosyrasammansättning i den senaste måltiden.

Å andra sidan kan finjustering av aminosyrapoolen genom ett intelli-
gent intag av protein vid kritiska tillfällen möjliggöra en högre proteinsyn-
tes när övriga förutsättningar för detta finns för handen, såsom starkt 
behov av reparation av muskelprotein efter hård motståndsträning och 
högt blodflöde omedelbart efter intensiv ansträngning, vilket gynnar 
transport av nyligen intagna aminosyror ut till muskelvävnad. Flera stu-
dier tyder på att uppbyggnad av just hårdtränade muskler gynnas att högt 
proteinintag direkt (inom en timme) efter träning.

Att en gen uttrycks innebär att ett protein syntetiseras

Varje kroppscell innehåller (om vi för ögonblicket bortser från mitokon-
drie-DNA) en komplett uppsättning gener för organismen. Varje cell inne-
håller alltså fullständig information om samtliga proteiner som vår kropp 
kan syntetisera.

cellerna i de olika organen är starkt specialiserade och syntetiserar där-
för bara en bråkdel av de proteiner som dess DNA kodar för. Därmed finns 
det i varje cell ett oerhört överflöd av information. Exempelvis produceras 
insulin bara av bukspottkörteln, och därför är det egentligen överflödigt 
att fullständig information om alla ingående aminosyror i insulin finns hos 
cellerna i tarmludd, näthinna och gommens smaklökar.

En stor del av en cells genetiska information används därför inte, d.v.s. 
den överförs aldrig till någon arbetskopia i form av mRNA.

De gener vars DNA faktiskt översätts till mRNA säger man ”uttrycks”. 
Att en gen uttrycks innebär alltså att det protein den kodar för, faktiskt 
syntetiseras.

Varje gång en gen ska uttryckas måste motsvarande mRNA bildas. Då 
måste tillräckligt med fosfat, ribos och kvävebaser finnas tillhands för att 
detta ska fungera.

Långvarig och regelbunden träning påverkar genuttryck

Genom att regelbundet utsätta kroppen och cellerna för en viss typ av 
belastning, skickas så småningom signaler om att vissa proteiner behöver 
produceras i större utsträckning.
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Om en viss muskel regelbundet belastas något hårdare än den är dimen-
sionerad för, triggas signaler om ökat genuttryck för de proteiner som byg-
ger upp muskeln. Genom att belastning, måltider och vila planeras på ett 
intelligent sätt kan man optimera genuttrycket för de muskelgrupper man 
vill stärka. Upprepade cykler av belastning, proteinrik kost och vila, kom-
mer då att ge ett samspel mellan genuttryck och aminosyrapool som med 
tiden ökar de aktuella musklernas styrka och volym.

Eftersom genuttrycket arbetar på cellnivå kommer muskeltillväxt att 
utgå från cell- och fibernivå. För en allmän muskeltillväxt krävs därför en 
allsidig träning som biter på så många muskelgrupper som möjligt.

Genuttryck innefattar proteiner för såväl muskler som enzymer

Inte bara muskler byggs upp av proteiner, utan även enzymer är proteiner. 
All processning av näring är därför också beroende av genuttryck.

Tränar man vissa muskelgrupper anaerobt, kommer ett signalsystem på 
fiber- och cellnivå att öka antalet mRNA som byggs upp utifrån de gener 
som kodar för såväl proteinerna i de aktuella muskelfibrerna som för anae-
rob energihantering i dessa celler.

Tränar man uthållighetsgrenar kommer man att på motsvarande sätt 
öka uttrycket av gener som kodar för energiutnyttjande ur fett (som alltid 
är aerob).

Regelbunden träning påverkar makro-resultat (som syreupptagnings-
förmåga, som är ett mått på ett stort systems prestanda) genom att sätta 
igång signalsystem som tränger in i cellkärnorna i alla de inblandade musk-
lerna och organen.

Det finns genvägar till aktivering av enzymer

När behov uppstår av ett visst protein, tas inte alltid hela den långa vägen 
via cellkärnans DNA. En del enzymer kan finnas färdigproducerade och 
väntande i cytoplasman. Ofta är de då i ett inaktivt tillstånd, och de behö-
ver aktiveras för att träda i funktion. Aktivering av ett enzym sker exempel-
vis genom att en fosfatgrupp kopplas till en viss punkt på det inaktiva enzy-
met, så kallad fosforylering. 
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På detta sätt kan aktivering och deaktivering av proteiner ske extra 
snabbt genom att exempelvis fosfatgrupper kopplas på och av.

Denna genväg till snabb initiering av enzymatisk aktivitet bygger givet-
vis på ett tidigarelagt syntessteg: den inaktiva formen av enzymet har en 
gång syntetiserats utifrån mRNA. Även för detta system finns därmed en 
koppling till principen om genuttryck: antalet vilande enzymer kan ökas 
om träning regelbundet ger signaler om ett ökat behov av ”startklara” 
enzymer.

Instuderingsfrågor

Varför bygger vetestrået upp vetekorn?

Varför omges äpplets kärnhus med näringsrikt fruktkött?

Vad sker under groddning?

Vad är en gen?

hur är genernas ”språk” uppbyggt? Vad talar detta språk om?

Vad är DnA och var finns det?

Varför får DnA inte lämna sin plats?

hur förmedlas informationen från DnA?

Vilken funktion fyller aminosyrapoolen?

Förklara begreppet ”genuttryck”. Varför är detta viktigt ur ett träningsperspektiv?
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Alla arter är uppbyggda av samma grundstrukturer

En antilop som betar på en savann får i sig tusentals olika ämnen från de 
olika arterna av gräs. Varje grässtrå är en organism, ett komplett system för 
överlevnad, utvecklat och finjusterat under miljoner år i ett välbalanserat 
samspel med faktorer som sol, regn, vind, jordmån, betande djur och 
insekter. Vilka ämnen ett grässtrå innehåller är ett resultat av en optime-
ring av artens egen överlevnadspotential, inte en antilopdriven produkt-
utveckling för att optimalt möta antilopens näringsbehov. I det ögonblick 
antilopens tänder klipper av grässtrået och tuggar ner det i småbitar som 
den sväljer, så inleds en process då grässtråets identitet sakta men säkert 
bryts ner och antilopen inkorporerar så mycket som möjligt av det som en 
gång var en självständig individ. Att en individ av en art på detta sätt inkor-
porerar molekyler från en individ av en annan art är egentligen inte så 
drastiskt som det kan verka. I princip är alla de tusentals olika ämnena i 
grässtrået bekanta för antilopens metabolism. Energiomsättningen i anti-
lopen sker alltid via ATP precis som i grässtrået. Informationslagring i 
DNA sker på samma sätt. hundratals enzymer i antilopens celler är mer 
eller mindre identiska med grässtråets.

När vi själva står med tallriken i beredskap framför ett dignande jul-
bord och överblickar mängden av olika rätter och tillbehör, kan vi dra ett 
djupt andetag och lugnt konstatera att det vi ser på bordet är gamla bekanta, 
inte bara för att vi ätit det mesta förut, utan för att samma ämnen som byg-
ger upp maträtterna framför oss, också bygger upp oss själva.

Maten vi äter är ett flöde av energi och ämnen som börjar i solens inre 
och i jordens mylla och som fortsätter genom näringskedjorna upp till oss 
själva. Maten förbinder oss med allt liv och hela universum. Kvaliteten och 
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variationen i den mat vi äter återspeglar den biologiska mångfalden. Endast 
en bevarad biologisk mångfald och artrikedom kan ge oss de olika smak-
upplevelser och den fullödighet i näring som utgör en så omistlig del av 
livet. Ju fler sorters ris, potatis och äpplen som odlas, ju fler arter av fisk som 
uthålligt kan fiskas, desto bredare blir vårt register av smakupplevelser och 
näringsämnen.

En rik kulinarisk tradition bygger därför på biologisk mångfald och 
uthålligt utnyttjande av hav, åkrar och skogar.

Hunger och mättnad är komplexa upplevelser och tillstånd

Även om ämnena i våra måltider sällan erbjuder några fullständiga över-
raskningar för vår matsmältning, innebär det inte att vi får i oss allt vi 
behöver genom att äta en viss volym av det som bjuds. En viss daglig kvan-
titet räcker inte som kriterium för en uthållig mathållning. Vår kropps 
sammansättning och våra metaboliska vägars begränsningar ställer vissa 
krav på vad som bör ingå i vår mat och i vilka proportioner. Signalerna för 
hunger driver oss visserligen mot vissa kvantiteter men även vissa ingredi-
enser, till dess att signalerna för mättnad löser ut och vårt parasympatiska 
nervsystem slutligen kopplas in och vi kan koppla av.

hittills har man identifierat flera tiotal molekyler som reglerar och sig-
nalerar hunger och mättnad. Mättnad signaleras alltså inte enbart av fylld 
magsäck, utan miljoner år av kamp för överlevnad har utrustat oss med ett 
signalsystem för mättnad som i sin komplexitet återspeglar den komplexi-
tet i näringskrav vår metabolism faktiskt har.

Exempelvis finns flera mättnadssignaler som inte löses ut förrän fett 
ingår i måltiden. Eftersom vissa former av fett i maten är livsnödvändiga är 
det inte svårt att förstå överlevnadsfunktionen i detta. Dessutom har det 
gynnat oss att få en viss andel av vår energitillförsel i den koncentrerade 
form som fett innebär för att vi ska kunna vara beredda på den matbrist 
som varit människans följeslagare i tiotusentals år och som fortfarande är 
det för en stor del av världens befolkning.

Ett annat intressant drag i mättnadssignalerna är att flera av dem inte 
triggas förrän en viss tid efter påbörjad måltid, typiskt 20 minuter. Även 
här kan man tänka sig en förklaring på basal överlevnadsnivå: även om 
receptorer registrerar intag av livsnödvändiga ämnen, måste en viss tid till-
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låtas förflyta för att tillräckliga kvantiteter ska hinna inmundigas. Den 
lämpliga tidsrymden kan tänkas vara avpassad för en situation som rått 
under i stort sett hela människans existens, där måltiden utgick ifrån ett 
nyss infångat villebråd, på ”senare tid” stekt över öppen eld, och där pyss-
landet med att komma åt och tugga i sig bitarna och gnaga av benen var 
något mycket tidsödande.

Energiinnehållet i hopsamlade bär och frukter är lågt i förhållande till 
de energimängder man gör av med för att plocka dem. Även under tider 
och på platser med huvudsakligen vegetabilisk matbas, var därför vägen till 
tillfredsställda närningbehov lång.

En livsmedelsindustri som gör allt det förberedande jobbet och levere-
rar en extremt energirik produkt som vi knappt behöver tugga passar där-
för dåligt in i våra biologiska förutsättningar.

Vi kan ta hand om proteiner, fetter och kolhydrater i andra organismer

Oavsett vilka organismer människan väljer att äta, helt eller delvis, drabbas 
hon inte av några större överraskningar, eftersom:

•	 samtliga de aminosyror som finns i andra organismer är just de amino-
syror våra egna proteiner består av

•	 de proteiner från andra organismer vi får i oss bryts ner i sina amino-
syror, varvid artfrämmande egenskaper hos det intagna proteinet  
suddas ut.

•	 vi bryter ner de kolhydrater vi och våra tarmbakterier har de enzyma-
tiska förutsättningarna att rå på, och resten passerar tarmen som fibrer

•	 vi har enzymer för att bryta ner och tillgodogöra oss samtliga typer av 
fetter.

Denaturering av protein är en viktig del av matlagningen

När matens proteiner passerar magsäcken och utsätts för ph-värden på 2 
eller 1, sker en denaturering som underlättar den följande uppkapningen i 
enskilda aminosyror.

Men våra proteinnedbrytande enzymer har ändå bara en viss begränsad 
tid på sig att bearbeta maten under dess tarmpassage, och upptaget av ami-
nosyror påskyndas om en viss denaturering skett redan innan proteinintaget.
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Denaturering av protein kan ske på flera sätt, bland annat genom höj-
ning av temperaturen. Ändringen i omgivningens temperatur innebär att 
aminosyrornas sidokedjor tvingas orientera sig på ett för proteinet främ-
mande sätt. Den förändring ett ägg genomgår vid kokning eller stekning 
innebär en kraftig denaturering som underlättar för våra enzymer att 
komma åt aminosyrorna.

Kokning och stekning av andra proteinrika livsmedel som kött, ärtor 
och bönor ger också en denaturering som underlättar den denaturering 
och hydrolys som matsmältningens olika enzymer sedan ska fullfölja. 
överhuvudtaget innebär alla former av intensiv värmebehandling av pro-
teininnehållande livsmedel att proteinet denatureras och därmed blir mer 
tillgängligt för den hydrolys som sedan sker under matsmältningen.

Ostframställning innebär denaturering av mjölkprotein

Mjölk innehåller omkring 3 % protein och från början kring 4 % fett och 
5 % kolhydrater. Förutom en del salter utgörs resten av vatten. Ett sätt att ge 
längre hållbarhet åt mjölkens innehåll av protein och fett har alltid varit att 
minska vatteninnehållet, för att därigenom göra miljön mindre gästvänlig 
för bakterier och mikroskopiska svampar.

Relativt lättvindigt är att skumma av den grädde som med tiden samlar 
sig på ytan av obehandlad mjölk. (Detta fungerar inte med den mjölk som 
säljs i affärer, eftersom fettet i denna finfördelats genom en process kallad 
homogenisering, just för att undvika att fettet med tiden separeras ut.) 
Genom att kärna grädden, exempelvis genom att vispa grädden längre än 
vad som behövs för att få vispad grädde, ändras strukturen i grädden så att 
fettet koncentreras till smör, och ytterligare vatten avges då som vassle. 
Smöret blir därmed mycket mer hållbart än den ursprungliga mjölken.

Även sedan grädden skummats av finns en hel del fett kvar i mjölken, 
och dessutom allt proteinet. Genom att försiktigt höja temperaturen och 
samtidigt sänka ph genom att tillsätta några droppar ättika, kan mjölkpro-
teinet denatureras. Denatureringen yttrar sig genom att mjölken skär sig. 
Små och stora klumpar av utfällt protein bildas. Utfällningen av protein 
drar dessutom med sig en hel del av det kvarvarande fettet. Sedan de 
utfällda klumparna av protein och fett avskilts återstår vassle (eng. ”whey”) 
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som fortfarande innehåller lite protein och fett. Processen kallas ystning (av 
”ost”).

För denaturering av proteiner kan även enzymer användas som åstad-
kommer just detta. Traditionellt utvinns ystande enzymer ur kalvmage och 
kallas då löpe.

Det utfällda proteinet och fettet samlas upp (hemma i köket enklast 
med hålslev) och får stå och avge ytterligare lite vassle, något som kan ta en 
natt eller mer. Ju mer vassle som avgår, desto längre hållbarhet får man på 
osten.

Det man sedan har fått fram är färskost. Till denna kan, liksom till 
smöret om så önskas, en aning salt tillsättas. Dessutom kan osten lagras, 
varvid nya förändringar inträder. Men oavsett eventuella fortsatta steg har 
man vid det här laget förberett för magens proteinnedbrytande enzymer 
genom att denaturera mjölkens protein.

Det protein som finns kvar i vasslen kan utvinnas genom att vattnet i 
vasslen kokas bort. Traditionellt sker detta genom tillverkning av messmör. 
Idag finns även metoder för renframställning av protein ur vassle. Man får 
då pulverformigt vassleprotein, på engelska ”whey protein”.

I mognande ost bryts laktosen ner till smakämnen

Lagrar man färskost kommer innehållet av protein att stå sig ganska bra. 
En långsam förändring av fettmolekylerna kommer däremot att ske, 
genom att esterbindningarna hydrolyseras och genom att fettsyrorna 
kapas i mindre bitar, en process som bidrar till de långsamma smakför-
ändringar som osten genomgår under lagring.

Vid ystningen följde en del av mjölkens laktos med i ostmassan. När 
osten lagras, bryts laktosen långsamt ner till mjölksyra vilket också 
bidrar till smakförändringarna. Nedbrytning av laktos under ostlagring 
innebär dessutom att lagrad ost innehåller mindre laktos och därmed 
kan tålas av laktosintoleranta. 

En del av omvandlingarna under ostlagring sker genom mikrobiell 
inverkan. Vilka mikroorganismer som får överhanden beror bland annat på 
temperatur och luftfuktighet, varför lagringsförhållandena spelar en stor 
roll för resultatet.

glukos

mjölksyra

galaktos

laktos

Mjölksyra
bakterier 
bryter ner 
laktos till 
mjölksyra 

(via galaktos 
och glukos).
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Rostning är en metod för konservering

Gränsen mellan matlagning och konservering är flytande. Mycket i det 
spektrum av smaker och konsistenser vi vill ha i det vi äter, går tillbaka till 
konserveringsmetoder. Beredning av smör och ost var från början lös-
ningar på problemet att lagra mjölk. Sedan har smör och ost kvarstått som 
en del av mathållningen, även sedan färsk mjölk blivit allmänt tillgänglig 
året om.

Ett problem med att förvara nötter och frön över vintern var deras ten-
dens att börja gro framåt våren. Men bara levande organismer kan gro, och 
genom att upphetta nötter och frön över eld, kunde man förstöra tillräck-
ligt många livsnödvändiga strukturer för att göra dem livsodugliga och 
därmed ta bort deras förmåga att gro. Samtidigt som man uppnådde detta, 
skedde under behandlingen över eld en mängd andra förändringar som 
kan sammanfattas i att stora molekyler omvandlades i mindre. Dessa små 
molekyler var mer lättflyktiga än de ursprungliga stora och kunde lätt 
transporteras till näsans luktreceptorer.

När vi idag, kanske som en del av tillagningen av en indisk rätt, rostar 
caschewnötter eller mandlar har det inte längre någon konserverande 
funktion, men frigör de aromer vi sedan hundratals generationer lärt oss 
uppskatta.

Pyrolys bryter ner stora molekyler till små

Rostning är ett exempel på pyrolys (av grekiskans ”pyros”, eld och ”lysis”, 
upplösning). Pyrolys innebär upphettning till höga temperaturer. När 
organiskt material upphettas till höga temperaturer sker flera olika proces-
ser. Vilka som dominerar beror på faktorer som materialet självt, tempera-
turen och tillgången på syre.

Typiskt sker en nedbrytning av långa molekyler till kortare moleky-
ler. Kortare molekyler binds mindre effektivt till varandra eftersom kon-
taktytan är mindre. Därmed blir de nybildade molekylerna mer flyktiga 
och mer tillgängliga för vårt luktsinne.

Ofta är de frigjorda mindre molekylerna energirika och därmed bränn-
bara. Sker hydrolysen i närvaro av syre kan resultatet bli en förbränning. På 
detta sätt uppkommer eldslågor. Pyrolysen har då frigjort små energirika 
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molekyler ur det organiska materialet som sedan har kolliderat med den 
omgivande luftens syre och reagerat till att bli koldioxid och vatten under 
utsändande av det ljus vi ser i eldslågan.

Pyrolys i matlagning drivs som regel bara till en lättare nedbrytning vid 
temperaturer som inte leder till låga. Lågorna vid flambering orsakas där-
emot inte av pyrolys av den mat som flamberas. Efter en renodlad upphett-
ning av den tillsatta alkoholen, kan de gasformiga alkoholmolekylerna rea-
gera med luftens syremolekyler till koldioxid och vatten. Då frigörs den 
energi vi under flamberingen ser som lågor.  

Vid rostning av kaffe drivs pyrolysen mycket långt

Vid rostning av nötter och mandlar är pyrolysen relativt lätt och syftar bara 
till att komplettera en redan rik smakupplevelse med ytterligare några 
dimensioner. Merparten av nötens organiska ämnen förblir intakta.

När det är fråga om kaffebönor driver man pyrolysen längre. Den 
orosta de kaffebönan är inte i sig själv, på samma sätt som en mandel, fylld 
med aromatiska ämnen. Rostning av kaffebönor handlar därför om en 
genomgripande förändring av mängder av ämnen, till en punkt där bönan 
närmast byter identitet.

Samtidigt förändras bönan från att vara hård och kompakt till att bli 
porös och spröd. Därmed blir det också möjligt att lätt mala den på kaffe-
kvarn.

Den nybildning av aromatiska ämnen som sker under kafferostningen 
öppnar också stora möjligheter till variationsrikedom genom att rost-
ningen kan avbrytas vid olika stadier av de pyrolytiska omvandlingarna. 
Bönornas kemiska identitet ändras för varje sekund. Ur ett och samma 
råkaffe kan man erhålla olika rostningsgrader och därmed ett brett spek-
trum av kemisk/aromatisk sammansättning.

Vid stekning och fritering bestäms den maximala temperaturen  
av oljans kokpunkt

Stekning kan ha inslag av pyrolys, särskilt i de ytor som kommer i nära 
kontakt med stekpannan. Ett rått ägg avger inte särskilt mycket aromer, 
men det gör ett ägg som håller på att stekas i stekpannan. Förklaringen är 
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delvis den pågående pyrolysen, varvid den höga temperaturen sönderdelar 
stora molekyler till små och mer flyktiga.

Vid stekning upphettas ägget till högre temperaturer än vid kokning, 
eftersom det fett man steker i har högre kokpunkt än vatten. Kraftigare 
denaturering och pyrolys fås därför vid stekning, och därmed mer frisatta 
smakämnen.

Vid stekning utsätts stekytan för den temperatur som fettet eller oljan i 
stekpannan upphettas till. För alla vätskor, inklusive matoljor, gäller att de 
teoretiskt kan upphettas till den temperatur som motsvarar deras kok-
punkt. Liksom för kokande vatten gäller att ytterligare energitillförsel inte 
kommer att höja temperaturen. Den ytterligare tillförda energin kommer 
istället att användas till förångning av vätskan.

Kokpunkten för exempelvis rapsolja är runt 300 grader, så detta blir den 
teoretiskt maximala temperaturen man kommer upp i vid stekning och 
fritering i denna olja. (I praktiken kan man emellertid innan dess nå tem-
peraturer då oönskad form eller grad av pyrolys inträder.) Stekning av ägg 
i rapsolja öppnar därför andra kemiska möjligheter än kokning, då tempe-
raturen begränsas av vattnets kokpunkt runt 100 grader (den exakta kok-
punkten varierar några grader med lufttrycket).

Vid höga temperaturer kan proteiner och kolhydrater  
reagera med varandra

En i matlagningssammanhang mycket viktig reaktion förutsätter tre saker: 
kolhydrater, proteiner och hög temperatur. Under dessa förutsättningar fås 
inte bara pyrolytisk nedbrytning av kolhydrater och denaturering av pro-
teiner, utan dessutom kan kolhydrater och proteiner reagera med varandra. 
Denna grupp av reaktioner kallas Maillard-reaktioner efter den franske 
kemisten Louis camille Maillard (1878–1936) som först beskrev dem.

Typiskt sker detta i mat som är rik på både kolhydrater och protein, som 
exempelvis bröd. Men det är bara den yttersta delen av brödet som under 
gräddning utsätts för tillräckligt höga temperaturer för att Maillardreak-
tionen ska kunna ske. Det är därför i första hand i brödets yta som Mail-
lardreaktionen sker, och det är denna reaktion som ligger bakom den spe-
ciella doften av nybakt bröd.

Maillardreaktionen innebär att proteiner inte bara hydrolyseras till sina 
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aminosyror, utan verkligen reagerar och blir till andra ämnen. Vi får alltså 
en förlust av protein. Men eftersom detta bara sker i brödytan är förlus-
terna inte så stora. Lukten och smaken av nygräddat bröd får väl dessutom 
sägas kompensera ganska bra för denna förlust, och inbjuder till att ta en 
brödskiva till för att kompensera tappet i protein!

Vid kokning sker hydrolys

Vid stekning är det i första hand stekoljans temperatur som bestämmer vad 
som sker. I viss mån kan det stekta livsmedlets fettsammansättning också 
vara bestämmande, eftersom livsmedlets eget fettinnehåll kan fungera som 
stekfett, särskilt om stekningen tar lång tid.

Är det snarare en vattenbaserad anrättning man har i stekpannan, 
kommer man inte upp i den temperatur som fettet egentligen skulle tillåta. 
I stället blir det vattnets kokpunkt som sätter temperaturgränsen.

Med ett vattenrikt innehåll i stekpannan blir stekningen närmast en 
variant av kokning, Vid kokning används den tillförda energin dels för att 
kompensera för de energiförluster som sker då värme strålar ut från kast-
rullen, dels för att fortsätta förångningen av vattnet. Ingen energi används 
för att höja vattnets temperatur över kokpunkten. Vilt kokande vatten är 
alltså inte varmare än lugnt kokande, och potatisen blir inte klar tidigare 
genom att stormkoka den.

Under kokning tillförs vattenmolekylerna i kokvattnet och i livsmedlet 
självt tillräckligt mycket rörelseenergi för att de ska kunna attackera käns-
liga punkter i livsmedlets makromolekyler. Vi får då den upplösning av 
bindningar i molekyler som innebär upptag av en vattenmolekyl och som 
kallas för hydrolys.

Kokning av mat fungerar som bäst när hydrolys dominerar  
och pyrolys minimeras

När en kastrull står på en platta eller keramikhäll, ska dess botten leda 
värmen från plattan in till vattnet. Denna värmeöverföring bygger på att 
temperaturen hos plattan är högre än temperaturen i kastrullens botten, 
och att kastrullens botten i sin tur är varmare än innehållet i kastrullen.

Domineras kastrullinnehållet närmast botten av vatten, kommer detta 
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vatten att begränsa temperaturen närmast botten till vattnets kokpunkt, 
eftersom all ytterligare energi som tillförs kokande vatten går åt till att för-
ånga det. Kokas hela potatisar, kommer ytan där potatisen är i direkt kon-
takt med kastrullbotten, på grund av potatisens runda form, att vara så 
liten att temperaturen i potatisens yta här inte går nämnvärt över vattnets 
kokpunkt.

Är innehållet i kastrullen finfördelat finns däremot en risk att inte till-
räckligt mycket vatten kan leta sig in mellan det övriga kastrullinnehållet 
och kastrullbotten. Därmed kan inte heller tillräckligt mycket vatten för-
ångas för att ta hand om den ytterligare energi som tillförs via kastrullbot-
ten och då är det inte längre vattnets kokpunkt som styr maxtemperaturen, 
utan pyrolys kan ske vilket ger vidbränd mat.

Att potatis avsedd till potatismos kokas hela eller grovt skurna för att 
först efter kokningen mosas, beror alltså inte bara på att de mjuka, kokta 
potatisarna är lättare att mosa. Det är ett sätt att låsa kokningen till hydro-
lys och minska risken för pyrolys. Att man rör om i den sjudande risgryns-
gröten är för att se till att det finns gott om vatten (mjölk är 90% vatten) 
mellan kastrullbotten och risgrynen så att hydrolys dominerar över pyro-
lys.

Vid kokning bryts kolhydratkedjor upp i mindre enheter

Under kokning av kolhydratrika livsmedel går vattenmolekyler in i glyko-
sidbindningarna mellan glukoserna i kolhydratkedjorna. Efter en process i 
flera steg har vattenmolekylen delats upp så att ett väte h gått till ett syre O 
i den ena glukosen, medan det återstående Oh gått till den andra glukosen.

Resultatet blir att glukoserna på ömse sidor om den före detta glykosid-
bindningen fått sina Oh-grupper återskapade och fria från varandra. Den 
långa kolhydratkedjan har brutits upp i två fragment.

Vid fortsatt kokning kommer fler vattenmolekyler med hög rörelseen-
ergi att kunna attackera ytterligare glykosidbindningar. På så vis kommer 
kokningen att gradvis ge allt kortare kolhydratkedjor.

Även fettmolekylen innehåller bindningar mellan glycerolen och de tre 
fettsyrorna, vilka kan hydrolyseras isär. Detta görs av enzymer i vår kropp, 
men sker däremot praktiskt taget inte alls i matlagningssammanhang, 
beroende på att den vattenmolekyl som behövs för hydrolysen, skyr den 
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hydrofoba fettmolekylen. För att fett ska bringas till hydrolys med kokning 
krävs tillsats av lut som är tillräckligt aggressivt för att initiera en uppluck-
ring av bindningen mellan glycerol och alkohol. Men då har vi lämnat mat-
lagningens område och talar om tvålframställning!

Upphettning ökar tillgänglighet av protein och kolhydrat  
men bryter ner vitaminer

Kokning och stekning denaturerar proteiner och hydrolyserar kolhydrater 
och förbereder på så vis maten för vår egen matsmältning. Dessutom bryts 
en del stora molekyler ner till mindre och lättflyktigare och vi får en mer 
aromatisk anrättning. Fördelarna med upphettning av livsmedel är alltså 
stora.

Men näringsämnena omfattar inte bara protein och kolhydrater. Vi 
måste förutom dessa och fett även få i oss vitaminer och mineraler. Och ett 
problem med vitaminer är att de som regel är komplexa molekyler som är 
känsliga för höga temperaturer.

Vitaminer är strukturelement som kroppen inte själv kan bygga upp, 
utan som vi måste få i oss i mer eller mindre komplett form. Om ett livs-
medels vitamininnehåll förstörs genom stark upphettning under lång tid 
är det tämligen tomt på vitaminer. Potatis är egentligen rikt på c-vitamin, 
men genom kokning och stekning reduceras potatisens vitamininnehåll.

Med det handelssystem vi idag har, som gör frukt och grönsaker till-
gängliga i färskt tillstånd året om, kommer ofta huvudkällorna för vitami-
ner att ligga i frukt och grönt som vi äter utan föregående uppvärmning. 
Detta minskar problemet med att den tillagade matens vitamininnehåll 
minskats genom uppvärmningen.

Men man kan minska nedbrytningen av c-vitamin under kokningen 
av potatis genom att inte lägga i potatisen i kokvattnet förrän detta kokat 
upp. Kallt vatten innehåller en hel del löst syrgas. c-vitamin bryts ner inte 
bara av höga temperaturer utan även av kontakt med syre. Genom att koka 
upp vattnet drivs det mesta av syrgasen ut ur vattnet, och nedbrytningen av 
c-vitamin minskas. 

När man skalar och skär potatis frigörs enzymer som orsakar missfärg-
ning. Dessa enzymer denatureras snabbare om potatisen läggs i kokande 
vatten, och missfärgning undviks effektivare. 
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Ju kortare tid potatis utsätts för höga temperaturer, desto mer av vita-
mininnehållet är kvar. Att dela stora potatisar minskar koktiden, men kan 
inte drivas så långt att man får pyrolys.

Kokning i vatten innebär urlakning av mineraler

En annan sidoeffekt av kokning man bör vara medveten om är att minera-
ler är lättlösliga i vatten, i synnerhet om det är hett. Ju längre man kokar ett 
livsmedel, desto större del av dess mineraler går ut i kokvattnet.

När det gäller ris har man utvecklat en kultur där detta problem nästan 
eliminerats: man tillsätter helt enkelt inte mer kokvatten än riset hinner ta 
upp under sin kokning. Med potatis är det knepigare eftersom vattenupp-
tagningen är försumbar. Potatisen torkas inte innan lagring utan är vat-
tenrik redan när den läggs i kastrullen. Olika metoder finns för att minska 
mängden vatten som används, exempelvis ångkokning. Ju mindre mängd 
vatten som används vid kokningen, desto mindre mängd mineraler urla-
kas ur potatisen. Sedan kan man ju alltid använda kokvattnet för att göra 
sås på. På så vis går inga mineraler alls till spillo. Gör man potatismos kan 
man minska vattenmängden så att allt kokvattnet används till moset, vil-
ket också gör att alla mineraler i potatisen tas tillvara.

Mikroorganismers angrepp förhindras genom förändring  
av vattenbalansen

Vi är förstås inte ensamma om vårt intresse för kolhydrater, fett och pro-
teiner. Och våra svåraste konkurrenter är så små att de är osynliga för 
blotta ögat. Men mikroorganismer kan sätta kolhydrater i jäsning, få fett 
att härskna och protein att ruttna. Genom historien har människan utveck-
lat en rad metoder för att göra levnadsförhållandena i lagrade livsmedel så 
svåra som möjligt för dessa livsformer. Många av dem klarar syrefria (anae-
roba) miljöer, vilket gör livsmedelskonservering till en veritabel utmaning.

Livsmedel med lättillgängliga kolhydrater skyddas från jäsning bäst 
genom att störa vattenbalansen för de anaeroba mikroorganismerna. Mjöl, 
strösocker, okokt pasta och knäckebröd är exempel på hur vatteninnehållet 
i kolhydratrika livsmedel gjorts så lågt att mjölksyrabakterier och jäst-
svampar inte kan verka och förökas.
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Men torkning är inte alltid önskvärd. Bär och frukt är rika på kolhydra-
ter och kan visserligen oftast med fördel torkas, men man får då en konsis-
tens och smak som avgjort skiljer sig från färska bär och nyplockad frukt. 
Ett sätt att bibehålla mer av den ursprungliga konsistensen och smaken är 
att tillsätta så mycket socker att den relativa halten vatten blir för låg för att 
tolereras av mikroorganismerna. Detta är grundprincipen för syltning.

Vatten kan med osmos lockas ut genom membran

Vid syltning behålls den ursprungliga mängden vatten i bären eller fruk-
ten. Men vattenförhållandena kommer ändå att förändras eftersom vatten 
kan passera cellers membran, vilket däremot inte socker lika lätt kan. Att 
vatten passerar genom ett membran och på så vis ”utjämnar vattenkoncen-
trationen” är ett exempel på ett fenomen som kallas osmos.

Med tillräckligt mycket socker i omgivningens vatten kommer en 
transport av vatten ut ur celler att ske. Detta får katastrofala konsekvenser 
för encelliga organismer som försöker ta sig in i sylten: de dräneras på sitt 
vatten och dör av vattenbrist, trots att det totalt finns lika mycket vatten 
kvar som innan sockret tillsattes.

Den extra söta smak vi vant oss vid i sylt och marmelad är alltså egent-
ligen en konsekvens av en konserveringsmetod som blev möjlig när billigt 
socker gradvis började bli tillgängligt i Europa från 1800-talet och torkning 
av frukt och bär blev en metod som alltmer glömdes bort. Den engelska 
traditionen med marmelad på smörgåsen uppstod som konsekvens av bil-
ligt importerat socker från sockerplantager i kolonierna.

Livsmedelstillsatser kan vara konserveringsmedel,  
stabilisatorer och färgämnen

Genom skapandet av en osmotiskt svåröverlevd miljö och regelrätt bort-
torkning eller infrysning av vatten, kan livsvillkoren för mikroorganismer 
i livsmedel göras så ohållbara att vi får ha vår mat ifred för längre eller 
kortare tid.

Mikroorganismers verksamhet kan även hindras mer specifikt. Bensoe-
syra, som förekommer naturligt i bland annat lingon, är ett vanligt konser-
veringsmedel och en av de mest förekommande livsmedelstillsatserna 
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överhuvudtaget. Bensoesyra fungerar bäst i något sur miljö och hämmar 
då mikroorganismers metabolism genom att blockera viktiga enzymer.

Men andra effekter i livsmedel kan med tiden göra sig märkbara, i syn-
nerhet i den typ av industriell mathantering som dominerar i Europa idag 
och som bygger på mycket långa lagringstider i transportled och butikshyl-
lor.

En sådan effekt får vi på grund av polära och opolära ämnens tendens att 
separera. I konsumentledet betraktas burkar med skiktat innehåll med skep-
sis, och i tillverkningsledet blir det då aktuellt att förhindra denna egentligen 
naturliga och ofarliga separation. Detta sker genom tillsats av så kallade 
emulgeringsmedel som har en molekylär uppbyggnad där ena ändan trivs i 
vatten, den andra i fett. Genom denna dubbelnatur överbryggas polaritets-
skillnader och livsmedlet tar betydligt längre tid på sig att separera. Ett van-
ligt förekommande emulgeringsmedel är lecitin, den vanligaste fosfolipiden 
i våra membran. Soja och äggula är särskilt rika på lecitin. I exempelvis 
glass, där man försöker få gräddens fett och vatten att samsas under fryspro-
cessen trots deras stora olikhet i polaritet, är lecitinet i ägg viktigt för den 
färdiga glassens stabilitet. I typer av glass där inte tillräckligt mycket ägg 
ingår för att få denna stabilitet, kan lecitin ur soja tillsättas.

En annan vanlig livsmedelstillsats är färgämnen. Även om många god-
kända livsmedelsfärger i princip är naturliga, börjar man här kanske kunna 
fundera på konsumentbeteenden och produktionsriktlinjer. Exempelvis är 
hemmagjord äkta vaniljsås gjord på ägg, mjölk, potatismjöl, vaniljstång 
och socker som vispas ihop i kallt tillstånd och sedan långsamt värms på 
vattenbad tills såsen tjocknar. Den vackra gula färgen kommer av äggulan. 
Vaniljaromen kommer förstås av vaniljstången. Det pulver till vaniljsås 
som kan köpas i affär innehåller inte ägg och inte äkta vanilj. Men konsu-
menterna är vana vid gul färg och därför finns ett gult färgämne tillsatt i 
pulvret. Vaniljsmaken åstadkoms genom att tillsätta kemiskt framställd 
vanilj (en mycket billig kemikalie). Varken smak eller färg är äkta! Och 
man kan inte själv styra den mängd socker som såsen ska innehålla (om 
man inte vill ha den ännu sötare förstås!).

Alla livsmedelstillsatser ska förstås vara godkända och försedda med 
ett E-nummer (där E står för Europa – inga E-nummer hittas i en livs-
medelsaffär på Nedre Manhattan!). Men ”godkänt” behöver kanske inte 
alltid betyda ”bra”...
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Malning gör fröns innehåll av kolhydrater, fett och protein tillgängligt

Frön innehåller ett rikt förråd av kolhydrater, protein och fett avsedda för 
den nya groende plantan som ännu inte kommit igång med sin fotosyntes. 
För att bevara näringsämnena intakta genom vintern omges de med ett 
svårgenomträngligt skal. Näringsämnena var aldrig avsedda för någon 
annan än grodden själv, och det gav ingen överlevnadsmässig nackdel för 
växten att omge fröet med det tjocka skalet.

Människan lärde sig troligen mycket tidigt att man kunde komma åt 
fröns näringsrika innehåll genom att krossa skalet med hjälp av stenar.

Steget från att krossa fröna med tänderna och sedan låta matsmält-
ningen klara av resten bäst den kunde, var betydande. Genom malningen 
fick digererande (matsmältande) enzymer en helt annan angreppsmöjlig-
het, och frön kunde bli en verkligt viktig del av energiförsörjningen. Då 
blev det på ett helt annat sätt meningsfullt att förädla fröväxter till domes-
ticerade sädesslag, som man mer systematiskt kunde så och skörda.

Tidigt blev stenarna urgröpta för att optimera malningen, och så hade 
man de första enkla handkvarnarna. Urgröpta stenar var inget man gärna 
släpade med sig på vandringar efter villebråd. Sädesodling och malning 
kan därför tänkas ha gått hand i hand vid övergången från nomadiserande 
till bofast livsstil, alltså från jägare och samlare till odlare.

Fröns kolhydrater tar lätt upp vatten

Fröet innehåller i koncentrerad form allt som den groende plantan behö-
ver, med ett undantag – vatten. Precis som en fjällvandrare med ett koncen-
trerat förråd av torkade livsmedel i sin ryggsäck förlitar sig på att det finns 
tillräckligt med vatten i de fjällbäckar hon passerar, förlitar sig vetestrået på 
att regn och jordfukt i sinom tid ska förse fröet med det vatten som måste 
till. Men när vatten väl är för handen är det viktigt att fröets kolhydrater 
verkligen kan ta tillfället i akt och ta till sig det.

Fröets inre är därför hygroskopiskt, d.v.s. har lätt att ta upp vatten. 
Eftersom det nödvändiga fettet ligger koncentrerat inne i grodden, verkar 
detta inte så starkt vattenavvisande som om det skulle varit jämnt fördelat 
i hela fröet.

När mjöl hälls i degspad sker ett snabbt vattenupptag och inom några 
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minuter har stärkelsen tagit upp så mycket vatten att en formbar deg bil-
dats.

Vid förklistring sker extra mycket vattenupptag

hur mycket vatten som en viss mängd stärkelse kan ta upp beror bland 
annat på vattnets temperatur. Effekten blir tydlig när man gör en sås på 
potatis-, majsena- eller vetemjöl. När man kommit upp till en viss tempera-
tur, som ligger en bit under kokpunkten, tjocknar såsen mycket snabbt och 
det gäller att hinna vispa tillräckligt mycket för att få den slät.

Genom temperaturhöjningen har stärkelsens vattenupptagande för-
måga optimerats och en process har startats som kallas ”förklistring”. 
Denna process kan inte utan vidare göras med bröddeg, för den sker vid en 
temperatur som är högre än vad jästsvampar och mjölksyrabakterier kan 
överleva.

Att stärkelsen tar upp vatten gör den också mer åtkomlig för den hydro-
lys som inleder den nedbrytning som så småningom ger oss dess energi.

Potatis innehåller i sitt naturliga tillstånd mycket mer vatten än ett vete-
korn eller ett riskorn. Trots detta föreligger potatisstärkelsen i rå potatis 
som korn av kristalliserad stärkelse med mycket lågt vatteninnehåll och är 
mycket svårangripet av våra enzymer. Kokning och stekning av potatis 
bryter ner stärkelsens kristallina struktur och öppnar den för våra enzy-
mer.

Brödbakning utnyttjar förklistring, pyrolys, hydrolys  
och Maillardreaktioner

Det mer eller mindre fina mjöl man fick genom att med stenar krossa frön 
var besvärligt att äta direkt, men kokt i vatten till välling eller gröt blev det 
mer hanterbart, förutsatt att man lärt sig tillverka kokkärl.

Sedan var steget inte långt till att upptäcka de förändringar en omgång 
utspilld gröt genomgick i elden, och brödbakningen var född.

Brödbakning handlade ursprungligen enbart om att upphetta en massa 
av vatten och mjöl över eld. Därvid kom man i åtnjutande av de rika aromer 
som pyrolys och Maillard-reaktioner trollade fram ur de malda frönas 

33646_inlaga.indd   146 2011-08-24   15.36



147

9  Kökskemi

näringsämnen. Vattnet i degen kunde under upphettningen över elden 
dessutom verka hydrolytiskt på kolhydratkedjorna.

Bröd var något man kunde äta utan redskap och det var lätt att ta med 
sig: trots att det innehöll stora mängder vatten var det inte kladdigt som 
gröt, utan lätthanterligt.

Fröns skal är rika på fibrer och mineraler och grodden är rik på fett

Det skal som i flera skikt omger det värdefulla innehållet i fröet, är rikt på 
icke digererbara kolhydrater, d.v.s. kostfibrer. Detta ligger bakom det fak-
tum att vi exempelvis har tio gånger mer fibrer i vetekli än i siktat vetemjöl.

Fröets skal är även rikare på mineraler än fröets inre. Ett vetekorns skal 
innehåller tio gånger mer fosfor än siktat vetemjöl och nästan fyra gånger 
mer magnesium.

I det startkit som grässtrået intelligent nog förser sina barn med ingår 
även de mycket viktiga fetterna som ska bygga upp de första cellernas, 
mitokondriernas och kloroplasternas membran.

Dessa fetter lagras särskilt koncentrerat i fröets grodd, alltså djupast 
inne i fröet.

För att fortsätta med vårt vetekorn, är själva grodden i vetekornet sex 
gånger rikare i fettsyror av typerna 18:2 och 18:3 än det siktade vetemjölet. 
Fettsyror av typerna 18:2 och 18:3 är just de grupper av fettsyror som inne-
håller de för oss människor essentiella fettsyrorna omega-6 och omega-3, 
varför groddens fettinnehåll är särskilt värdefullt för oss.

Vid siktning tas skalrester och grodd bort

Den rikliga förekomsten av mineraler, fibrer och essentiella fettsyror talar 
för att ta särskilt väl vara på just vetekornets skal och grodd. Men i själva 
verket är det tvärtom. Det normala är att det nymalda mjölet får genomgå 
en sikt som tar bort såväl skal (kli) som grodd. Resultatet blir det vita mjöl 
som kallas vetemjöl. Vill man ha ett vetemjöl där även skal och grodd ingår, 
får man leta efter ”fullkornsvetemjöl” eller ”grahamsmjöl” (kallat så efter 
den amerikanske prästen Sylvester Graham, 1794–1851, som kritiserade det 
vita mjölet och förespråkade fullkorn).
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Att grodden i vetet normalt siktas bort har just att göra med dess rika 
innehåll av fleromättade fettsyror. Dessa härsknar tidigare än själva stär-
kelseinnehållet i resten av vetekornet påverkas av lagringen, och begränsar 
därmed mjölets hållbarhet.

härskning gynnas av syre. Miljön innanför fröets okrossade skal erbju-
der begränsade möjligheter för lyftsyrets penetrering. I det omalda sädes-
kornet är härskning av fett därför inte ett stort problem. Först efter mal-
ning och fullt lufttillträde förändras situationen. Men under 
självhushållningens tid var inte heller detta ett stort problem. Antingen 
malde man till ett storbak för hand, eller så for man till närmsta kvarn och 
malde för ett par månader. Men man malde inte för mer än ett halvårs 
mjölbehov.

Groddens innehåll av värdefullt fett blir ett problem när malningen 
sker långt innan brödbaket. Men när det malda mjölet ska kunna stå i en 
papperspåse flera månader i butik, och därefter ytterligare månader i köks-
skåpet, ja då får kvarnar vackert ta bort det värdefullaste i mjölet för att inte 
konsumenter ska klaga över härsket mjöl!

Vetekornets skal är rikt på fytinsyra

Fosfat ingår i flera centrala molekyler i cellen såsom DNA, RNA och ATP. 
Ett av växternas viktigaste förråd av fosfat är fytinsyra, en molekyl vars 
6-koliga ringstruktur bär en fosfatgrupp på varje kolatom.

Liksom många andra frön och även nötter, innehåller vetekornets skal 
mer fytinsyra än resten av kornet.

Fytinsyra kan brytas ner av idisslare men inte av människa. Fytinsyra 
är dock inte så inert i vår mage som kostfibrerna är. Fosfatgrupperna har 
nämligen en tendens att binda upp metalljoner som järn och kalcium. I 
situationer där en persons intag av dessa mineraler är lågt, kan därför 
fytinsyrarik mat bidra till mineralbrist. Eftersom just skaldelarna i sädes-
korn är rikast på fytinsyra, finns här en möjlig pusselbit i gåtan om varför 
kulturer började sikta mjöl och polera ris, långt innan mjöl var något som 
skulle lagras i affärers hyllor i månader. Mindre fullkorn ger mindre fytin-
syra som ger bättre bioabsorption av mineraler. Å andra sidan tillför just 
fullkornet mer av just de mineraler som fytinsyran binder och tar med sig 
ut genom tarmen!
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Surdegsjäsning oskadliggör fytinsyran

Det finns faktiskt ett sätt att komma ur dilemmat med fytinsyra utan att 
välja bort fullkorn, och det är genom att använda surdegsjäsning eller lång-
varig konventionell jäsning (alkoholjäsning) vid bakning av bröd.

Vid surdegsjäsning är en del av mjölets stärkelse substrat för mjölksyra-
bakterier. Mjölksyrabakterier omvandlar stärkelsens glukos till mjölksyra 
som sänker ph. Ett sänkt ph, alltså en surare miljö, hämmar fytinsyrans 
förmåga att bilda komplex med exempelvis järn, kalcium och magnesium.

Dessutom bryter såväl mjölksyrajäsning som alkoholjäsning långsamt 
ner fytinsyran, varför lång jästid i sig ökar brödets tillgänglighet av mine-
raler.

Surdegsjäsning tar alltid längre tid än vanlig jäsning och ger alltså ett 
bröd mer rikt på tillgängliga mineraler, i synnerhet om man bakar med 
fullkornsmjöl. Surdegsjäsning på siktat mjöl har inte denna stora fördel, 
eftersom siktat mjöl är fattigt på såväl fytinsyra som mineraler. De vanli-
gaste surdegsrecepten bygger också på stora inslag av fullkorn, ofta råg.
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Instuderingsfrågor

På vilka sätt blir vårt biologiska signalsystem för hunger och mättad problematiskt 

i vår kultur?

Varför stelnar ett ägg medan det kokas? Minskas äggets näringsvärde då?

hur framställs smör och ost? Varför står de sig längre än mjölk?

Vad har vassleprotein med ostframställning att göra?

Varför kan laktosintoleranta personer ändå ofta äta en del lagrad ost?

Ge några exempel på hur konserveringsmetoder ändrat våra matvanor.

Var är pyrolys och varför är den viktig för mat?

Varför smakar kokta och stekta ägg olika?

hur uppstår lukten av nybakt bröd?

Varför är det en fördel att lägga i potatisen först när vattnet kokar?

Varför är salt och socker konserverande?

Vad är hydrolys? Varför är den viktig vid matlagning?

Vilka delar av sädeskornet innehåller mest mineraler? Mest omega-3?

Varför siktas mjöl?

Varför är det bra med lång jäsningstid och i synnerhet surdegsjäsning?
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Jäsning är en anaerob process

Inne i en massa av mjöl och vatten skapas en miljö som är mer eller mindre 
syrefattig, eftersom luftsyret endast mycket långsamt kan tränga in dit. 
Mikroorganismer som inte kräver syre, anaeroba mikroorganismer, får här 
en lämplig miljö att frodas i. De anaeroba mikroorganismerna lever av 
anaeroba processer.

En sådan anaerob process är jäsning. Till skillnad från många andra 
livsprocesser varken kräver den eller ger den syre.

En viktig form av jäsning är alkoholjäsning. Den utförs av en grupp 
mikroorganismer som kallas jästsvampar. Jästsvampar kan gå in i ett pas-
sivt tillstånd i form av sporer som alltid finns i luften överallt. När en syre-
fattig men kolhydratrik och vatteninnehållande miljö med lagom tempera-
tur erbjuds, väcks jästsvamparna upp ur sitt passiva tillstånd och börjar 
bryta ner kolhydraterna och föröka sig.

Jästsvampar finns i en enorm rikedom av former som gynnas av olika 
klimat och andra förutsättningar. Detta är en del av förklaringen till att 
jäsningsprocessen ger olika resultat på olika platser på jorden och under 
olika år och årstider. I kombination med bland annat olikheter i druvsort, 
jordmån, solinstrålning och nederbördsmängd, ger olikheter mellan olika 
sorters jästsvampar den närmast oändliga variationen i viners smak.

Vid jäsning bildas koldioxid och etanol

Jästsvamparna bryter ner kolhydrater till glukos och sedan bryts glukosen 
ner i flera steg. En del av den koldioxid som fotosyntesen utgick ifrån vid 
uppbyggnaden av glukosen återfås under jäsningen. Men två av tre kolato-
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mer i glukosen återbildas inte till koldioxid, utan kvarstår i en annan ener-
girik organisk molekyl, nämligen etanol. 
Att koldioxid återfås under jäsningen innebär att en del av fotosyntesens 
insamlade energi frigörs. Denna energi utnyttjar jästsvamparna för sina 
livsprocesser och till att föröka sig.

Beroende på vilken kolhydratkälla man erbjuder jästsvamparna (mjöl, 
vindruvor, malt, sockerrör, potatis etc.) och beroende på om man tillvara-
tar koldioxiden eller alkoholen eller både och, får man en mängd olika 
livsmedel som resultat av jäsningen.

Vid brödjäsning fås en porös deg genom bildning av koldioxid

Vid brödjäsning är det den bildade koldioxiden som är det intressanta. 
Jästsvamparnas aktivitet inne i degen leder till produktion av koldioxid 
som samlar sig till små bubblor. Proteiner i degmassan (främst gluten) hin-
drar dessa bubblor från att nå brödets yta och försvinna. I stället ökar 
bubblorna av koldioxid i antal och storlek.

Resultatet blir att degen växer i volym och blir mer porös.
Under gräddningen låses lägena för kolhydrater och proteiner och en 

stel struktur erhålls som behåller de mellanrum som koldioxidbubblorna 
skapade under jäsningen. Under gräddningen förångas dessutom merpar-
ten av den bildade etanolen.

Näringsmässigt leder jäsningen till en viss förlust, eftersom en del av 
kolhydraternas energi utnyttjas av jästsvamparna. Men detta är priset man 
får betala för den luftigare konsistensen hos brödet.

Anaeroba livsformer är äldre än aeroba

Jästsvamparna representerar en form av liv som var helt dominerande 
innan jordens atmosfär, genom de gröna växternas fotosyntes, fick sitt 
syre. De livsformer som levde innan fotosyntesen blev möjlig, tvingades av 
bristen på fritt syre att vara anaeroba.

Jordens atmosfär var från början syrefri, vilket också innebar att jord-
ytan nåddes av mycket mer UV-strålning än idag. Det ozon O3 som idag 
skyddar oss från farlig UV-strålning, bildas ur vanligt syre O2. De ursprung-
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liga anaeroba organismerna var därför tvungna att finna överlevnadsstrate-
gier för att undgå UV-strålning, exempelvis genom att leva i bergssprickor 
och i vatten, dit UV-strålningen inte penetrerar.

Jästsvamparna bryter ner glukos i en lång serie mycket exakta steg. 
Dessa steg har alla det gemensamt att inget syre behövs.

Vid jäsning omvandlas en del av glukosens energi till ATP

Anaerob nedbrytning av glukos kan förefalla vara extremt retro, eftersom 
det är hundratals miljoner år sen som atmosfären fick tillräckligt med syre 
för att göra aerob nedbrytning av glukos möjlig. Men lokalt kan fortfa-
rande syrefattiga eller syrefria miljöer uppstå som erbjuder nischer för 
anaerob verksamhet. Anaerob verksamhet och anaerob förmåga är därför 
fortfarande ett framgångskoncept, trots att det är uråldrigt!

Den anaeroba jäsningen realiserar en del av glukosens energi genom att 
bilda ATP som sedan används i jästsvampens livsprocesser. ATP utveckla-
des alltså tidigare än det fanns syre i atmosfären, och därmed är ATP mer 
ursprunglig än fotosyntesen! ATP användes av organismer på jorden innan 
fotosyntesen började producera syre.

Anaerob syntes av ATP sker inte via en protongradient  
över ett membran

Anaerob syntes av ATP genom utnyttjande av energin i glukos, sker på ett 
annorlunda sätt än då ATP framställs med hjälp av ljusenergi. I fotosynte-
sens ljusreaktion byggs en protongradient upp över tylakoidmembranet 
inne i kloroplasten. Denna protongradient driver sedan syntesen av ATP ur 
ADP och fosfat.

Vid anaerob syntes av ATP sker sammanfogningen av ADP och fosfat 
direkt, utan att gå omvägen via en protongradient för att tillföra den nöd-
vändiga energin. Förklaringen till att detta är möjligt ligger helt enkelt i att 
glukosens egen energi direkt kan utnyttjas till fosforyleringen av ADP.

Anaerob syntes av ATP kräver alltså varken syre eller protongradient 
och detta bidrar till att göra jäsningen till en snabb process – och jästsvam-
par till organismer som snabbt kan föröka sig. Den dosering av jäst som 
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brukar rekommenderas till en viss mängd degspad beöver man därför inte 
ta så högtidligt – ger man bara degen en stunds extra jästid går det bra med 
hälften eller en fjärdedel!

Anaerob syntes av ATP sker via glykolys

Den serie enzymstyrda reaktioner som leder till att en del av gluko-
sens energi utnyttjas för syntes av ATP kallas glykolys vilket betyder 
”upplösning av glukos”. Den omfattar tio steg styrda av lika många 
enzymer.

hela glykolysen sker i cellens cytoplasma. Vi är alltså inte inne i 
mitokondrierna, som annars fungerar som cellens ”kraftverk”. Först 
när den anaeroba glykolysen gjort sitt och fortsatt aerob processning 
eventuellt tar vid, förflyttas scenen till mitokondrierna.

Glykolys är visserligen något jästsvampar sysslar med, men intres-
sant nog sker vår egen nedbrytning av glukos enligt exakt samma 
mönster (förutom ett kompletterande ”elfte” steg – eftersom vi inte 
själva framställer etanol!)

Glykolysen inleds genom aktivering av glukosen

Visserligen är glukos mycket energirikt. Men för att anaerobt kunna 
utnyttja denna energi, måste ytterligare energi tillföras glukosmolekylen.

Glykolysens första steg innebär att först en, sedan ytterligare en fosfat-
grupp tillförs glukosmolekylen. Leverantör av dessa två fosfatgrupper är 
två ATP. I det första fosforyleringssteget binder enzymet glukosen och ATP 
till sig, varpå bindningen till den yttersta (tredje) fosfatgruppen i ATP löses 
upp. Sedan överför enzymet denna frigjorda fosfatgrupp till glukosens kol 
nr 6. Resultatet blir en mer komplex molekyl kallad glukos-6-fosfat. Av 
ATP blir bara kvar ADP, samma grundstruktur som ATP, men med två 
fosfatgrupper i stället för de ursprungliga tre. Därefter sparkas så väl ADP 
som den fosforylerade glukosen bort för att enzymet ska kunna upprepa 
processen med en ny glukos och en ny ATP. 

Den energi som fanns i bindningen till den yttersta fosfatgruppen i 
ATP har nu genom fosfatgruppen delvis överförts till glukosen, som blivit 
glukos-6-fosfat.
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Nästa enzym i ordningen fångar in glukos-6-fosfat och gör en modi-
fiering av molekylen så att sockerstrukturen nu blir fruktos i stället för 
glukos. Den resulterande molekylen är fruktos-6-fosfat, vilket illustre-
rar den nära släktskapen mellan de två hexoserna glukos och fruktos. 
Kroppens sätt att hantera fruktos och glukos skiljer sig ändå åt på flera 
punkter. Till att börja med transporteras glukos snabbare ut från tarmen 
än fruktos, eftersom transporten av glukos är aktiv (ATP-krävande) 
medan transporten av fruktos är passiv.  Dessutom tas fruktos inte lika 
lätt upp av muskler och andra vävnader, utan det mesta av fruktosen 
processas vidare av levern.  Detta är en del av förklaringen till att frukt 
är en relativt långsam kolhydratkälla. (En annan del av förklaringen är att 
sockerarterna i frukt ligger inkapslade innanför fibrer och hinnor, varför hel 
frukt är långsammare än motsvarande juice.) Om fruktos överhuvudtaget 
dyker upp som glukos i blodet, sker det alltså efter en omväg via levern. 
Fruktos är inte ett bränsle som musklerna direkt kan använda sig av. Sedan 
sockret i desserten väl delats upp i sin glukoshälft och sin fruktoshälft har 
dessa snarlika bitar alltså helt olika öden.

Fruktos-6-fosfat binds sedan till ett tredje enzym som dessutom binder 
ytterligare en ATP till sig och låter den yttersta fosfaten i ATP flyttas från 
ATP till kol nr 1 i fruktos-6-fosfat. Resultatet blir en molekyl kallad fruktos-
1,6-bis-fosfat, samt en ADP, som båda därefter sparkas loss från enzymet. 
”Bis” kommer från franskan och betyder två. Man använder ”bis” i stället 
för ”di” om de två sakerna inte sitter omedelbart intill varandra.

Energin från två ATP har därmed tillförts till den ursprungliga gluko-
sen, och hittills är glykolysen alltså en brakförlust. Men denna extra till-
förda energi har destabiliserat glukosen så att den nu kan sönderdelas i två 
hälfter.

Den aktiverade glukosen kapas i två hälfter

Glykolysens enzym nr 4 binder fruktos-1,6-bis-fosfat till sig och styr den 
energirika, instabila molekylen till att kapas på mitten så att två hälfter 
erhålls som var och en har tre kolatomer.

De två hälfterna blir emellertid inte identiska, trots att de består av 
samma uppsättning atomer. De kan dock smidigt omvandlas i varandra. 
Det är bara den ena formen, kallad glyceraldehyd-3-fosfat, som processas 
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vidare i glykolysen, men allteftersom förrådet av denna därmed tar slut, 
kan den andra 3-kolsenheten omvandlas i glyceraldehyd-3-fosfat, så att 
båda hälfterna till slut kan gå vidare i reaktionskedjan.

Det enzym som sköter omvandlingen från den ena 3-koliga formen 
till den andra räknas som enzym nummer 5, men behöver alltså bara 
bekymra sig om hälften av de 3-kolsenheter som bildas av enzym num-
mer 4.

I glykolysen utvinns NADH 

De fortsatta stegen i glykolysen sker två gånger för varje glukos som går 
in i glykolysen, eftersom den 6-koliga glukosen nu föreligger som två 

stycken 3-koliga hälfter som går vidare var och en för sig genom likadana 
omvandlingar.

Det första som sker med glyceraldehyd-3-fosfat, är egentligen två olika 
saker, men de sköts av ett enda enzym, enzym nummer 6. Det ena är att 
denna 3-koliga molekyl, som redan binder en fosfatgrupp, tar upp ytterli-
gare en fosfatgrupp. Denna fosfatgrupp levereras inte av ATP, utan källan 

är helt enkelt oorganiskt fosfat, Pi, som alltid finns i cellen. Resultatet 
blir en trekolig molekyl med två fosfatgrupper, 1,3- bisfosfoglycerat. 

När fosfatguppen tas upp, sker det parallellt med en annan reaktion, 
som kan förefalla marginell, men som innebär att den ursprungliga 
glukosen nu äntligen börjar tankas på sin kemiska energi. Enzym num-
mer 6 verkar nämligen inte bara på glyceraldehyd-3-fosfat, utan intera-
gerar även med en vätebärare som plockar bort två väten från glyceral-
dehyd-3-fosfat.

Kolhydraternas och fettets väten plockas bort av vätebäraren NAD+

Stegen i katabolismen måste kontrolleras noggrant. Det gäller även steget 
att plocka bort väten från väte- (och därmed energi-) rika föreningar som 
kolhydrater och fetter. Väten får inte bara försvinna, utan de måste tas upp 
och bäras vidare av molekylen NAD+.

NAD+ är en förkortning av engelskans Nicotinamide adenine dinucleo-
tide, d.v.s. molekylen innehåller bland annat en del som är besläktad med 
nikotin. Det är för övrigt just nikotindelen av molekylen som fungerar som 
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bärare av vätena. Människokroppen kan inte producera NAD+ om den inte 
får just nikotindelen, kallad niacin eller nikotinsyra, som komplett byggele-
ment via födan. Därför är niacin ett vitamin, närmare bestämt vitamin B3. 

Vätebäraren i glykolysen, NAD+, skiljer sig från vätebäraren i fotosyn-
tesen, NADP+, bara genom en fosfatgrupp, den som ger det extra P:et i 
namnet.

När NAD+ har tagit upp två väten övergår den till NADh+h+. Denna 
lite kryptiska beteckning beror på att det egentligen bara är ett enda väte 
som binds direkt till NAD+. Det andra vätet associeras lite lösare till mole-
kylen. För att tydliggöra att det inte är två väten som binds till molekylen 
på lika villkor, med varsin likvärdig elektronparbindning, separeras nam-
net upp till NADh+h+.

NAD+ har förutom NADP+ ytterligare en systermolekyl, FAD, som 
också har förmågan att ta upp två väten. Även FAD finns i våra celler och 
spelar en viktig roll i den aeroba processningen av acetylgrupper från kol-
hydrater, fett och protein. I FAD binds de två vätena på lika villkor, och den 
med väten fullt laddade molekylen benämns FADh2.

Vätebäraren NADH+H+ representerar koncentrerad energi

Vid beräkningar på vilka steg i processningen av näringsämnen som ger 
mest energi, visar det sig att steg som ger NADh+h+ hamnar högt upp på 
listan. De väten molekylen bär på, representerar stora mängder energi. I 
synnerhet är det elektronerna som plockades upp samtidigt med vätet som 
är energirika.

hur NADh+h+ gör sig av med sina två väten bestäms bland annat av 
tillgången på syre. Vid god tillgång på syre, alltså under aeroba förhållan-
den, kommer vätena att kunna överlämnas till mitokondriernas inre mem-
bran som separerar upp vätena i protoner och elektroner och slutligen låter 
dessa förenas med syre i en process som utvecklar en mängd energi som 
mellanlagras genom att koppla ihop ADP och Pi till ATP.

Det är denna aeroba väg som frigör de verkligt stora energimängderna 
ur de väten som NADh+h+ bär iväg från glykolysens steg 6. Men för våra 
anaerobt verkande jästsvampar är denna möjlighet inte aktuell. Den las-
tade vätebäraren får bida sin tid till glykolysens slutsteg innan den kan bli 
av med sina väten och regenereras till NAD+.
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I glykolysens steg 6 utvinns energi ur glukos på två olika sätt

Två väten överförs i glykolysens steg 6 från glyceraldehyd-3-fosfat till 
NAD+ som därmed alltså laddas med väten till att bli NADh+h+. En del av 
den reduktiva energin i glukosen har därmed överförts till vätebäraren och 
gjorts tillgänglig för cellens behov.

Inte all den reduktiva energin i glyceraldehyd-3-fosfat som frigörs i 
denna överföring av väten kan lagras om genom att ladda vätebäraren. Den 
överskjutande energin används till fosforyleringssteget. Det finns alltså en 
mening med att överföring av väten och fosforylering sker samtidigt och 
handhas av samma enzym.

Fosforyleringen av glyceraldehyd-3-fosfat till 1,3-bisfosfoglycerat kostar 
lika mycket energi som om den skulle ha skett genom hydrolys av en fosfat-
grupp från ATP. Genom att istället utnyttja energin som en gång fanns i 
själva glukosen, sparar cellen på ATP och första steget mot att faktiskt 
utvinna glukosens energi är taget, vilket ju är meningen med glykolysen.

ATP utvinns när de två fosfatgrupperna kopplas loss  
och överförs till ADP

I steg 7, 8, 9 och 10 sker så äntligen bildningen av två ATP genom att 
de två fosfatgrupperna i 1,3-difosfoglycerat överförs till varsin ADP. 
Genom att två ATP bildas för varje 3-kolsenhet, blir summan 4 ATP 
för en glukos. Men 2 ATP användes ju i steg 1 och 3, så balansen ham-
nar på utvinning av 2 ATP för en glukos. Dessutom bildades ju 1 
NADh+h+ för varje 3-kolsenhet, alltså 2 NADh+h+ för varje glukos.

Efter glykolysens tionde och avslutande steg, föreligger resterna av 
den ursprungliga glukosen som två exemplar av en molekyl av central 

betydelse i metabolismen, kallad pyruvat eller pyrodruvsyra.

Glykolysen slutar med 2 pyruvat och ger 2 ATP och 2 NADH

Av glukosens 6-koliga struktur har vi efter glykolysens tio enzymatiska 
steg fått två stycken identiska molekyler, pyruvat, om vardera tre kol. Totala 
antalet väten i de två pyruvaterna (i sin oprotolyserade form, alltså inklu-
sive sina ”lösa” väten) är åtta mot glukosens 12, och de 4 väten som fattas 
har, inklusive sina elektroner, tagits omhand av 2 NAD+ som därmed blivit 
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NADh+h+. Vi investerade 2 ATP när glukosen skulle aktiveras, men fick 
sedan ut 4 ATP vid den följande avfosforyleringen, varför ATP-balansen 
slutar på +2 ATP.

Vi kan också lägga märke till att inget av de tio enzymatiska stegen 
innebär någon kontakt med syre. ATP-bildning är alltså fristående från 
förekomsten av syre.

De tio stegen i glykolysen sker på samma sätt i jästsvampar, mjölksyra-
bakterier och i våra egna celler. Det är först efter det tionde steget som 
olikheterna uppträder.

Jästsvampar låter pyruvat ta upp två väten från NADH  
och avge en koldioxid

Glykolysen är ett universellt sätt att under anoxiska förhållanden ladda 
energifattiga ADP med en fosfatgrupp till energirika ATP. Men för att 
glykolysen ska kunna rulla på måste NAD+ återbildas för att kunna ta 
hand om de väten som måste avges av glyceraldehyd-3-fosfat i steg 6 av 
glykolysen.

Det sätt som jästsvampar använder för att återställa sina NAD+, är 
att överföra vätena från NADh+h+ till pyruvatet och samtidigt kapa 
av ett kol från pyruvatets kolkedja. 

Resultatet är återställt NAD+, två koldioxid och två etanol. Därmed kan 
anaerob nedbrytning av glukos fortsätta. Strategin för jästsvamparna är 
alltså att regenera NAD+ genom att dumpa väten på pyruvatet.

hela denna process kallas jäsning. Kemiskt är det alltså fråga om glyko-
lys med avslutande modifiering av det resulterande pyruvatet.

Glykolysen genererar alltid värme

Noggranna mätningar av energiinnehållet i glukos och pyruvat har visat 
att en avsevärd del av glukosens energi går förlorad vid omvandlingarna 
till pyruvat. Det vill säga energiminskningen från glukos till pyruvat mot-
svaras inte fullt ut av den energi som bundits genom bildning av ATP och 
NADh+h+. Glykolysens verkningsgrad är med andra ord inte 100 %.

Den förlorade energin har avgått som värme. Kanske inte så avgörande 
för jästsvampar, men desto mer viktig för exempelvis oss däggdjur som är 
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beroende av en jämn kroppstemperatur. Vi har nämligen behållit förmå-
gan till glykolys av kolhydrater, trots att vi sen hundratals miljoner år haft 
en syrerik atmosfär. Däremot har vi inte förmågan att som jästsvampar 
framställa etanol. Vi har ett annat sätt att regenerera NAD+. Men glykoly-
sens tio steg är de samma hos oss som hos jästsvampar, och den utvecklade 
värmen från glykolysen ligger bakom en stor del av vår förmåga att upp-
rätthålla en konstant kroppstemperatur.

Drygt hälften av sockrets energi finns kvar i den etanol  
som jäses fram ur den

En del av glukosens energi omvandlas i glykolysen till ATP och värme. När 
jästsvampar går vidare och omvandlar pyruvatet till etanol har vi kommit 
till en nedbrytningsprodukt som ändå fortfarande har kvar mycket av den 
energi som ursprungligen fanns i glukosen. Runt 60 % av glukosens energi 
finns kvar i etanolen.

Man kan tycka att gångna seklers husbehovsbränning var ett slöseri 
med åkermark, säd och potatis. Men med över halva energiinnehållet beva-
rat i brännvinet, som ur lagringssynpunkt dessutom var vida överlägset 
potatisen i jordkällaren eller säden i bingen som lockade till sig ohyra och 
råttor, framträder en mer komplex bild.

Dessutom kunde den drav, som blev återstoden av jäsningsprocessen, 
användas som djurfoder.

Alkoholjäsning som konserveringsmetod är mest effektiv  
för proteinfattiga utgångsmaterial

Siffran 60 % för det bevarade energiinnehållet i etanolen gäller enbart i för-
hållande till det ursprungliga energiinnehållet i de kolhydrater som är 
utgångsmaterialet för jäsningsprocessen.

Men eftersom alla organismer även innehåller fett och protein, ska en 
mer omfattande energijämförelse även innefatta dessa.

Varken protein eller fett är utgångsmaterial för jäsning. Eventuellt inne-
håll av dessa ämnesgrupper måste avskiljas som biprodukt, i bästa fall i 
form av djurfoder, i näst bästa fall i form av kompost och i sämsta fall i form 
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av avfall. Därmed blir energijämförelser för alkoholjäsning mest fördelak-
tiga för råmaterial som är rika på jäsbara kolhydrater och fattiga på fett och 
protein.

Konsekvensen av detta blir att vin framställt ur druvor blir energimäs-
sigt mer fördelaktigt än öl framjäst ur korn. Druvor innehåller mindre än 
1 % fett och mindre än 1 % protein medan motsvarande siffror för korn är 2 
respektive 12 %. Gör man motsvarande betraktelse för russin och korn, och 
därmed kompenserar för det större vatteninnehållet i druvorna, blir slut-
satsen densamma: russinens 3% protein väger lätt mot kornets 12%. 

Jäsning kan även genomföras av mjölksyrabakterier

Den jäsning som ger alkohol utförs av jästsvampar, men druvors socker 
och mjölets kolhydratkedjor utgör en lockelse för fler mikroorganismer.

En form av mikroorganismer som både lockas av dessa näringsförråd 
och som har en effektiv strategi för att under vissa förutsättningar kunna 
göra sig till ensamma herrar på täppan, är mjölksyrabakterier.

Liksom jästsvampar finns mjölksyrabakterier alltid runtomkring oss i 
latent form och de klarar sig bra utan syre. Den instängda miljö som en 
bröddeg erbjuder är perfekt för dem, men de behöver tid på sig för att 
komma igång.

Resultatet av mjölksyrabakteriernas verksamhet är, som namnet anger, 
mjölksyra. Mjölksyra kan kanske verka lite mer intetsägande än alkohol, 
men när det exempelvis gäller brödbakning, där alkoholen ändå dunstar 
bort, kan mjölksyra spela en viktig roll för både hållbarhet och smak. 

Liksom jästsvampar kan mjölksyrabakterier genomföra glykolys

Att även mjölksyrabakterier är anaeroba hänger ihop med att de liksom 
jästsvampar utnyttjar den glykolytiska nedbrytningsvägen. Även mjölk-
syrabakterier utgår alltså från glukos, aktiverar glukosen genom att dub-
belt fosforylera den, kapar den sedan i två hälfter varefter netto två ATP 
och två NADh utvinns och två pyruvat återstår.

När mjölksyrabakterierna genom glykolysens alla beprövade steg kom-
mit fram till pyruvat, ATP och NADh ställs de inför samma dilemma som 
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jästsvamparna: de kan inte samla på sig obegränsade mängder NADh utan 
behöver regenerera NAD+ genom att på något sätt göra sig av med väten.

Mjölksyrabakterierna har liksom jästsvamparna löst problemet genom 
att låta vätena i de två NADh återföras till pyruvat, fast på ett annat sätt, 
nämligen utan avkapning av ett kol från pyruvatstrukturen. Grundidén 
om tre kol behålls alltså och istället möbleras det om bland syrena och 
vätena runtomkring och en molekyl känd som mjölksyra bildas.

När NADh+h+ avger sina två väten till pyruvat frigörs energi. De två 
slutprodukterna, mjölksyra och NAD+, innehåller tillsammans alltså min-
dre energi än pyruvat och NADh+h+.

Mjölksyrabakterier bildar inte koldioxid

Den förste att isolera mjölksyra (ur filmjölk) var Wilhelm Scheele i Köping, 
1780. Några år senare, 1808, visade Jöns Jacob Berzelius i Stockholm att 
även en hårt arbetande muskel kan bilda mjölksyra.

Senare har man kunnat få en klar bild av mjölksyrans struktur. Av de 
tre kolatomerna har kolatomen i mitten en avgörande egenskap: alla de fyra 
bindningarna upptas av olika grupper. En bindning går till karboxylgrup-
pen _cOOh, en till ett väte h, en till en Oh-grupp och den fjärde bind-
ningen går till ett kol med tre väten, en så kallad metylgrupp _ch3. En 
kolatom med fyra olika grupper omkring sig kan ha dessa rymdmässigt 
orienterade på två olika sätt, och detta ger två olika varianter av molekylen, 
ibland med avgörande kemiska skillnader.

I fallet med mjölksyran ger de två olika 3D-arrangemangen ingen avgö-
rande kemisk skillnad. Däremot har olika stammar av mjölksyrabakterier 
olika profil när det gäller den 3D-form de producerar. Våra muskler där-
emot producerar uteslutande den ena av de två formerna. Samma enzym i 
vår kropp klarar dock av att bryta ner båda varianterna.

Det faktum att mjölksyran, liksom pyruvatet, har tre kolatomer i ked-
jan, är en av nycklarna till att förstå Berzelius upptäckt, att hårt arbetande 
muskelceller bildar just mjölksyra: ingen koldioxid behöver avges och tas 
omhand av blodet!

Å andra sidan kan ren mjölksyrajäsning alltså inte användas för att få 
fluffigt bröd!
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Mjölksyrabakterier bryter ner laktos till mjölksyra

Mjölksyrabakterierna gör att surdegsbröd blir just surt. Men mjölksyra-
bakterier i bröd har under sin bearbetning av bröddegens kolhydrater ald-
rig kommit i kontakt med någon mjölk. Dessutom finns det just inte någon 
mjölksyra i mjölk.

Förklaringen till namnet är att mjölksyrabakterier kan 
bearbeta laktosen i mjölk. Laktosens glykosidbindning 
bryts upp så att glukosen och galaktosen frisätts. Efter en 
smärre omformning av galaktos till glukos bryts de båda 
glukoserna ner genom glykolys, och det resulterande pyru-
vatet reduceras till mjölksyra. 

Många stammar av mjölksyrabakterier finns och de har 
lite olika tycke och smak när det gäller utgångsmaterial, 
temperatur och annat. Beroende på vilken stam som gyn-
nas fås därför lite olika resultat och vi kan njuta av sma-
kvariationerna i fil, yoghurt, kefir o.s.v.

Mjölksyra är konserverande

Mjölksyrabakteriernas överlevnadsstrategi är att först eta-
blera sig i en syrefattig miljö som just genom sin avsaknad 
av syre är omöjlig för alla aeroba organismer. När de väl 
fått fotfäste, medför deras aktivitet ständigt ökande mäng-
der av mjölksyra. Sakta men säkert sänker de därmed ph i 
sin närmiljö.

Den miljö som från början var anaerob, blir nu dess-
utom allt mer sur, ju längre tid mjölksyrabakterierna får verka. Mjölksyra-
bakterierna själva har ganska stor tolerans för låga ph-värden, men det 
finns andra organismer som nu inte har en chans att vara kvar.

Mjölksyrabakterierna har därigenom gjort en svårbemästrad miljö 
ännu mera ogästvänlig. Genom att ha fått ett kraftigt sänkt ph-värde har 
livsmedlet blivit ännu mer skyddat från angrepp från olika former av mik-
roorganismer, och därmed mer hållbart. Mjölksyrabakterierna har kon-
serverat det livsmedel de bearbetat.

En viss energiförlust har skett, eftersom energiinnehållet i det socker 

OH

HO

H

OH
H

OHH

OH
H

HO H
H

OHO

H H
H

OHH

OH
H

HO H
H

OH H

OH
H

OHH

OH
H

HO H
H

O

OHO

H

H

OH
H

OHH

OH
H

HO H
H

NAD+

NADH + H+

NADH + H+

O
C

C

O

H3C

O

O
C

C

O

H3C

OHH

Vid mjölk
syrajäsning 
bryts laktat 
via glukos 

och pyruvat 
ner till 

mjölksyra.

33646_inlaga.indd   163 2011-08-24   15.36



164

10  Anaerobics

som mjölksyrabakterierna utgick ifrån var högre än vad som återstår i den 
bildade mjölksyran. Men i gengäld har man fått exempelvis fil som står sig 
kanske tre, fyra gånger längre än mjölk och som dessutom erbjuder en helt 
annan smak- och konsistensupplevelse.

Fil och yoghurt är naturligt fattiga på laktos

Medan vi under lagring av ost får en långsam omvandling av laktos till 
olika aromer, får vi under mjölksyrabakteriernas inverkan en relativt snabb 
nedbrytning av laktos till mjölksyra. I båda fallen minskas alltså mjölkens 
ursprungliga innehåll av laktos till fördel för en rikare smakupplevelse.

Nedbrytningen av laktos är sällan fullständig, och ingen garanti kan 
ges för att ost eller yoghurt är laktosfri. Men laktosintolerans är som regel 
inte en fråga om en fullständig avsaknad av enzymet laktas, som genomför 
hydrolysen av glykosidbindningen mellan laktosens glukos och galaktos. 
Laktosintolerans innebär oftast bara en nedsatt produktion av laktas. Ett 
visst intag av laktos kan därför ofta hanteras hos den laktosintolerante.

För både lagrad ost och olika former av fermenterad mjölk gäller alltså 
att innehållet av laktos minskats betydligt. Detta öppnar välkomna möjlig-
heter för laktosintoleranta att konsumera mejeriprodukter  och tillgodo-
göra sig deras innehåll av protein.

När mjölksyrabakterier verkar på degens kolhydrater fås surdegsbröd

Mjölksyrabakterier kan bryta ner och tillgodogöra sig en del av energin 
som finns i kolhydraterna i mjöl av de olika sädesslagen. Efter inledande 
hydrolys av glykosidbindningarna mellan glukoserna som bygger upp de 
långa kolhydraterna, inleder mjölksyrabakterierna glykolysens steg och 
avslutar med att omvandla pyruvatet till mjölksyra.

Precis som i fallet med mjölk som fermenteras av mjölksyrabakterier, så 
leder mjölksyrabakteriernas aktivitet i en deg till ackumulation av mjölk-
syra och därmed en kontinuerlig sänkning av ph-värdet.

När det gäller mjöl är det värt att notera att mjölksyrabakteriernas akti-
vitet inte inleds förrän mjölet blandats med vatten. Vatten ingår inte i jäs-
ningen, men liksom alla livsformer förutsätter mjölksyrabakteriernas akti-
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vitet vatten. Trots ständig närvaro av mjölksyrabakterier i luften omkring 
oss, inleds därför inte mjölksyrajäsning av mjöl förrän vatten tillsatts.

I mjölk däremot finns vattnet där från början, och mjölksyrabakterier 
kan, om än till en början bara i liten omfattning, genast sätta igång sin 
verksamhet.

pH-sänkningen i surdeg ger ett mer hållbart bröd

Precis som i fallet med fil och yoghurt, kommer mjölksyrabakteriernas 
verksamhet i en deg att ge en ständigt ökande mängd mjölksyra och där-
med ett allt lägre ph-värde. Liksom i fallet med filmjölk skapas på så vis en 
allt mer ogästvänlig miljö för alla mikroorganismer som föredrar ett neu-
tralt ph-värde.

Det låga ph-värdet gör att många mikroorganismer lämnar surdegs-
brödet ifred. Bröds hållbarhet är beroende av flera faktorer, men det låga 
ph-värdet i surdegsbröd bidrar till att göra detta mer hållbart.

För att verkligen låta det låga ph-värdets hållbarhetsförlängande effekt 
slå igenom, krävs kontroll av andra faktorer som har inverkan på hållbar-
heten, exempelvis fuktigheten.
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Instuderingsfrågor

Vilka ämnen bildas under brödjäsning? Vinjäsning?

hur bildas de bubblor som gör brödet fluffigt?

Vilken roll har ATP i våra celler?

hur skiljer sig fotosyntesens och jäsningens framställning av ATP?

Vad är glykolys?

hur skiljer sig fruktos från glukos i hur det processas i vår kropp?

Varför representerar fullastade vätebärare en koncentrerad energiform?

Glykolysen slutar med en molekyl som spelar en central roll i människans 

metabolism. Vilken?

Varför omvandlar jästsvamparna pyruvat till etanol?

Är vinframställning slöseri med energi och jordbruksmark? Motivera.

Varför omvandlar mjölksyrabakterier (och våra muskelceller vid hård ansträngning) 

pyruvat till mjölksyra?

Varför kan laktosintoleranta ofta konsumera mer yoghurt än mjölk?

Varför står sig yoghurt längre än mjölk?
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Mjölksyra i musklerna!

Mjölksyrajäsning kan genomföras även av muskelceller

Anoxiska förhållanden uppstår inte bara i innestängda upplag av kolhydra-
ter som en bunke mjölk eller en bröddeg. Samma grundläggande situation 
kan uppstå i en muskel som inte får tillräcklig försörjning av syre från 
blodcirkulationen. I detta läge är det en överlevnadsförutsättning att anae-
robt kunna utnyttja energin i glukos.

Därför är det kanske inte så märkligt att alla djurs alla celler har för-
måga att utföra glykolysens alla steg. Liv eller död kan avgöras i situationer 
där skelettmuskler måste utveckla en betydligt större effekt än vad blodets 
syretransport är dimensionerad för.

Det pyruvat som blir produkten av glykolys kan jästsvampar och mjölk-
syrabakterier omvandla till alkohol eller mjölksyra. I båda fallen löses pro-
blemet med återbildning av det NAD+ som är nödvändigt för att glykoly-
sen ska kunna fortsätta.

I ett djur skulle vägen via alkohol orsaka problem av minst två anled-
ningar. Dels påverkar etanol det centrala nervsystemet. Dels är etanolbild-
ning förknippat med produktion av koldioxid. Koldioxid som bildas i arbe-
tande muskelvävnad upptas och borttransporteras av blodet till lungorna 
där den andas ut. Om blodförsörjningen inte klarar av att tillföra muskel-
cellerna tillräckligt med syre, finns det anledning att misstänka att blodet 
inte heller skulle förmå transportera bort den koldioxid som alkoholjäs-
ningen skulle ge upphov till.

Djurcellen har därför valt att under anoxiska förhållanden låta pyruva-
tet processas vidare till mjölksyra.
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Bildad mjölksyra måste transporteras bort ur djurcellen

Mjölksyrabakterier är encelliga organismer som kan göra sig av med den 
mjölksyra de framställt genom att låta den passera ut genom sitt cellmem-
bran. Därmed kan själva organismen undvika en intern ph-sänkning som 
skulle kunna hota dess egna proteiner med denaturering.

För en flercellig varelse som människan löses inte problemet med 
mjölksyra lika lätt. Mjölksyran som producerats i den enskilda cellen kan 
visserligen passera ut genom cellmembranet, men då hotas istället ph-
balansen i interstitialvätskan mellan cellerna. En längre tids anaerobt till-
stånd, som exempelvis vid en simtävling, kräver en organiserad borttrans-
port ur de muskelceller som redan är utsatta för hård påfrestning och som 
inte dessutom skulle klara av en ph-sänkning orsakad av den mjölksyra de 
producerar.

Den mjölksyra muskelcellen producerar transporteras till levern

Människokroppens sätt att lösa problemet med mjölksyra producerad av 
hårt arbetande muskelceller, är att stegvis få mjölksyran bort från cellen 
för att till slut omhänderta den på ett helt annat ställe än i muskeln.

Liksom i fallet med helt anaeroba encelliga organismer transporteras 
mjölksyran först ut genom cellmembranet. För människans del innebär 
detta att mjölksyran då hamnar i interstitialvätskan. I kontaktytorna mel-
lan interstitialvätskan och de finaste blodkapillärerna tas mjölksyran sedan 
upp av blodet. Via blodomloppet transporteras mjölksyran sedan ut ur 
kapillären till allt större blodådror.

Den enda vävnad i kroppen som intresserar sig för blodets innehåll av 
mjölksyra är levern. När mjölksyramolekyler stryker förbi levern tas de 
upp där. Levern inleder sedan en serie processer för att avkläda mjölksyran 
dess egenskap av att vara just syra, vilket ju var det som var det problema-
tiska i muskeln den kommit från.

Levern kan återbilda mjölksyran till pyruvat

Mjölksyrans 3-koliga kedja bär på sex väten, vilket räcker för att konstatera 
att den innehåller en hel del energi. I själva verket är dess energiinnehåll 
per molekyl jämförbart med etanolens.
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Bildad mjölksyra måste transporteras bort ur djurcellen

Mjölksyrabakterier är encelliga organismer som kan göra sig av med den 
mjölksyra de framställt genom att låta den passera ut genom sitt cellmem-
bran. Därmed kan själva organismen undvika en intern ph-sänkning som 
skulle kunna hota dess egna proteiner med denaturering.

För en flercellig varelse som människan löses inte problemet med 
mjölksyra lika lätt. Mjölksyran som producerats i den enskilda cellen kan 
visserligen passera ut genom cellmembranet, men då hotas istället ph-
balansen i interstitialvätskan mellan cellerna. En längre tids anaerobt till-
stånd, som exempelvis vid en simtävling, kräver en organiserad borttrans-
port ur de muskelceller som redan är utsatta för hård påfrestning och som 
inte dessutom skulle klara av en ph-sänkning orsakad av den mjölksyra de 
producerar.

Den mjölksyra muskelcellen producerar transporteras till levern

Människokroppens sätt att lösa problemet med mjölksyra producerad av 
hårt arbetande muskelceller, är att stegvis få mjölksyran bort från cellen 
för att till slut omhänderta den på ett helt annat ställe än i muskeln.

Liksom i fallet med helt anaeroba encelliga organismer transporteras 
mjölksyran först ut genom cellmembranet. För människans del innebär 
detta att mjölksyran då hamnar i interstitialvätskan. I kontaktytorna mel-
lan interstitialvätskan och de finaste blodkapillärerna tas mjölksyran sedan 
upp av blodet. Via blodomloppet transporteras mjölksyran sedan ut ur 
kapillären till allt större blodådror.

Den enda vävnad i kroppen som intresserar sig för blodets innehåll av 
mjölksyra är levern. När mjölksyramolekyler stryker förbi levern tas de 
upp där. Levern inleder sedan en serie processer för att avkläda mjölksyran 
dess egenskap av att vara just syra, vilket ju var det som var det problema-
tiska i muskeln den kommit från.

Levern kan återbilda mjölksyran till pyruvat

Mjölksyrans 3-koliga kedja bär på sex väten, vilket räcker för att konstatera 
att den innehåller en hel del energi. I själva verket är dess energiinnehåll 
per molekyl jämförbart med etanolens.
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Just det steg som fick mjölksyran att bildas ur pyruvatet, och som 
var det avslutande steget i muskelcellens anaeroba nedbrytning av glu-
kos, reverseras inledningsvis i levern genom att NAD+ får plocka upp 
de väten som NADh+h+ i muskelcellen dyvlade på pyruvatet.

Bildningen av mjölksyra i muskelcellen var ju lösningen på proble-
met med brist på NAD+. hela strategin med omhändertagande av 
mjölksyra bygger alltså på att en sådan brist på NAD+ inte samtidigt 
finns i levern.

Pyruvat är en nyckelmetabolit som har flera olika vägar att processas 
vidare på. Mjölksyra däremot är en återvändsgränd. Transformeringen av 
mjölksyra till pyruvat öppnar nya möjligheter att komma vidare.

Levern kan återskapa glukos ur pyruvat via glukoneogenes

En av de vägar som levern kan utnyttja för att ta hand om ständigt inflö-
dande mjölksyra är att investera ytterligare i det pyruvat som framställdes i 
det inledande steget för att efter flera steg slutligen återskapa det glukos 
varur mjölksyran ursprungligen bildades.

Eftersom ATP utvanns då glukosen omvandlades till pyruvat 
och slutligen mjölksyra i muskelcellen, måste förstås denna ATP 
återföras till mjölksyran/pyruvatet i levern om det ska kunna åter-
bildas till glukos.

Inga energiomvandlingar sker med 100 % verkningsgrad. I 
själva verket måste därför fler ATP tillföras på vägen tillbaka upp 
mot glukos än vad som utvanns på vägen ned. Det var 2 ATP vi fick 
ut på vägen ned. Men vägen upp från pyruvat till glukos kostar 6 
ATP per glukos.

Processen att återskapa glukos ur pyruvat kallas glukoneogenes. 
Ordet ”glukoneogenes” är en 1900-talskonstruktion som utnyttjar 
grekiska ordbaser och skulle kunna översättas med ”nyskapande av glu-
kos”.

Glukoneogenesens glukos kan återföras till arbetande muskler

Glukoneogenes som utgår från mjölksyra initieras i en situation av hård 
belastning på en eller flera muskelgrupper. Då är pulsen hög och blodflödet 
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snabbt. Detta är idealiska förutsättningar för att transportera ut nybildat 
glukos till de muskelceller som är i mest akut behov av det.

Om den anaeroba situationen dominerar under tillräckligt lång tid för 
att glukoneogenesen ska komma igång i levern, kan så småningom ett jäm-
viktstillstånd uppnås där levern via glukoneogenesen processar lika mycket 
mjölksyra som de arbetande muskelcellerna producerar.

I ett sådant jämviktstillstånd är det sannolikt att muskeln återfår åtskil-
liga av de mjölksyramolekyler den för en stund sen avgett, men nu i form av 
efterlängtad glukos.

hela cykeln från glukosens glykolys till laktat i muskeln, via glukoneo-
genes i levern tillbaka som glukos till muskeln, kallas Coricykeln, efter det 
tjeckiska paret Gerty och carl cori (1896–1957 resp. 1896–1984). Deras 
upptäckt av cykeln gav dem 1947 års nobelpris i medicin. 

Glukoneogenesen innebär att hårt arbetande muskelceller  
stöds av den avlägsna levern

Lösningen att skicka iväg mjölksyra till levern för omhändertagande kan 
synas långsökt, och man kan tycka att det vore effektivare att muskeln själv 
hade vävnad med förmåga till glukoneogenes.

Men just genom att ligga en bit bort från den arbetande muskeln fyller 
levern sin stödjande funktion på ett mycket effektivt sätt. Dels behöver 
muskeln inte belastas med det ytterligare vävnadsmaterial som skulle 
behövas för att ge muskeln själv glykoneogenetisk kapacitet. ökad muskel-
massa är inte enbart av godo, eftersom skelettmuskler ofta är lokaliserade 
på de extremiteter som ska kunna röra sig så lätt och snabbt som möjligt.

mjölksyra

glukosglykolys glukos

mjölksyra

MUSKEL BLOD LEVER

pyruvat

mjölksyra

glukos glykoneo-
genes

pyruvat
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Att glykoneogenetisk kapacitet flyttas bort från muskeln är därför ett 
överlevnadsgynnande arrangemang.

Dessutom kan de energiresurser som behövs för glukoneogenesen tas 
från ett annat håll än från muskelns omedelbara närhet. Även detta betyder 
att muskeln inte belastas av extra vävnadsmassa.

Stor muskelvolym kan försvåra borttransport av mjölksyra

Stor muskelmassa är inte bara ett biomekaniskt problem genom att det 
påverkar extremiteters rörlighet. Stor muskelmassa går hand i hand med 
stor muskelvolym, och stor muskelvolym kan innebära att transporten av 
mjölksyra ut ur muskeln ska ske över större avstånd och därmed tar längre 
tid.

Mjölksyran ska transporteras bort via systemet av de fina blodkärl, 
kapillärer, som omger och delvis tränger in i muskelgrupperna.

Vältränade muskler har i regel en hög grad av kapillärisering av blod-
kärlen. Muskelns förmåga att frigöra sig från den prestationshämmande 
mjölksyran blir därför en fråga om huruvida den ökade kapilläriseringen 
uppväger den ökade muskelvolymen.

Motståndsträning med hög belastning är inte anaerob

Syrebrist uppträder inte i muskelcellen förrän efter en viss tids belastning. 
Om motståndsträning sker med så hög belastning att enbart ett fåtal repe-
titioner kan utföras, hinner anoxiska förhållanden inte uppträda och 
mjölksyraproduktion kommer därmed inte igång i nämnvärd omfatt-
ning.

Vid styrketräning med tunga vikter och ett fåtal repetitioner, blir stor 
muskelvolym därmed inte problematisk ur mjölksyrasynpunkt. Ingen 
större mjölksyraproduktion sker, och därmed blir borttransport inget pro-
blem. Muskler kan under regelbunden träning med hög belastning alltså 
stimuleras till och tillåtas öka väsentligt i volym.

Omvänt tränas muskelns anaeroba kapacitet genom att göra så många 
repetitioner att anoxiska förhållanden hinner uppstå och mjölksyra börjar 
bildas. Detta förutsätter lägre belastning och alltså något lättare vikter.

33646_inlaga.indd   171 2011-08-24   15.36



172

11  Mjölksyra i musklerna!

Djurcellens nedbrytning av glukos börjar alltid med glykolys

Att våra muskelceller klarar av glykolysens steg kan förstås ses som en slags 
turboeffekt: i extremt hotande situationer måste mer effekt utvecklas än 
syreförsörjningen klarar av att stödja.

Men glykolysen i djurceller är mycket mer generell än som en möjlighet 
att snabba på ATP-produktionen i krissituationer. I själva verket börjar 
samtliga djurcellers nedbrytning av glukos med exakt samma glykolytiska 
steg som genomgås i jästsvampar och mjölksyrabakterier.

Att glykolysen konsekvent får inleda djurcellens energiutvinning ur 
glukos kan därför snarare ses som en sparsamhetsåtgärd när det gäller 
antalet metabola vägar och därmed antalet enzymer som cellen ska hålla 
sig med och hålla kontroll på.

Instuderingsfrågor

Under vilka förhållanden bildas mjölksyra i musklerna?

Vilka celler i vår kropp kan utföra glykolys?

Vi har metaboliskt mer gemensamt med mjölksyrabakterier än med jästsvampar, 

varför?

Varför är det överlevnadsgynnande att muskelcellen inte själv tar hand om sin 

mjölksyra?

Vilket organ i vår kropp är specialiserat på att ta hand om mjölksyra?

Vad innebär glykoneogenes?

Det finns ett organ i kroppen som i vissa lägen är helt utlämnat åt 

glukoneogenesen, vilket?

Vad är Coricykeln bra för och varför kostar den energi?
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Nedbrytning (katabolism) och uppbyggnad (anabolism) sker parallellt

Förlopp som innebär att stora, komplicerade molekyler bryts ner till min-
dre och enklare kallas katabola (av grekiska ”kata”, ned). Katabola förlopp 
utmärker kroppens aktiviteter under och just efter en måltid. Kolhydrater 
bryts ner till glukos, proteiner till aminosyror, fett till glycerol och fettsy-
ror. Dessa inledande steg följs sedan av ytterligare katabola steg som grad-
vis ger ännu mindre molekyler samtidigt som energi avtappas.

Men därmed är inte hela sagan slut. En måltid ska inte bara ge den 
energi som behövs just för stunden, utan helst ska man kunna stå sig bortåt 
fyra timmar efteråt. Den energi som inte behövs just för tillfället ska under 
tiden förpackas och lagras på något intelligent sätt, vilket för det mesta 
innebär att exempelvis de fria glukosenheterna sammanfogas igen, men nu 
på ett sätt som är mer skräddarsytt för vår egen kropps behov och inte för 
vetestråets avkomlingar. överskott av glukos kan efter en måltid exempel-
vis sammanfogas till glykogen. Skeenden där mindre strukturenheter 
kopplas ihop till större kallas anabola (av grekiska ”ana”, upp) som alltså är 
synonymt med ”uppbyggande”.

Katabola processer blir därför ofta ett förspel för anabola, till exempel 
när stärkelse först bryts ner till glukos (katabol process), varpå glukosenhe-
terna åter sammanfogas och lagras i lever och muskler i form av glykogen 
(anabol process).

På motsvarande vis kan man säga att anabola processer blir en förut-
sättning för senare katabola, till exempel då uppbyggnad och inlagring av 
fett i fettceller (anabol process) blir en förutsättning för senare utnyttjande 
av fett som energikälla (katabol process).
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helheten och samspelet mellan anabolism och katabolism blir det vi 
kallar metabolism. De olika molekyler som bildas som mellanformer i de 
olika metabola processerna kallas metaboliter.

Kroppens strategi för energiutvinning är stegvis oxidation

Förbränningen av matens kolhydrater är kemiskt sett helt parallell med en 
vedbrasa. Matens stärkelse och vedens cellulosa är båda kolhydrater. Ener-
gin utvinns genom att kolatomerna och väteatomerna får förenas med syre 
och bilda koldioxid och vatten, alltså en oxidation.

Men temperaturen i en eld kan handla om tusen grader, vilket förstås är 
en omöjlighet för kroppen. Redan en temperaturhöjning i kroppen från 37 
till 41 grader börjar bli farlig eftersom våra proteiner då börjar hotas av 
denaturering. Det är därför inte möjligt att bara låta kolhydrater och luft-
syre mötas direkt.

Dessutom är kroppens förbränning av kolhydrater och fett inte i första 
hand till för att generera värme, utan för att ge energi till muskelarbete, 
nervsignaler, tänkande, syntes av livsnödvändiga ämnen o.s.v.

Kroppens strategi för att förbränna kolhydrater och fett har därför sina 
alldeles egna utgångspunkter, exempelvis att oxidationen är uppdelad i 
steg.

Nedbrytningen av kolhydrater och fett är uppdelad i många små steg

För att förbränningen av energirika molekyler ska kunna ske utan alltför 
stor höjning av kroppstemperaturen måste den ske långsamt. Dessutom 
ska energin infångas på ett sådant sätt att den inte blir till enbart värme.

Genom att dela upp nedbrytningen av kolhydrater och fett i många små 
steg kan kroppen få energiutvinningen att ske vid kroppstemperatur och 
på ett sätt som kan driva energikrävande processer.

Exempelvis sker den fullständiga nedbrytningen av potatisens kolhydra-
ter i flera dussin olika steg.

Uppdelningen på många delsteg gör det dessutom möjligt för kroppen 
att i minsta detalj kontrollera och finjustera alla processer till att exakt 
motsvara de behov som just för stunden föreligger.
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Varje steg i nedbrytningen kontrolleras av ett enzym

Ytterst få av de kemiska omvandlingarna av födoämnena sker genom att en 
molekyl spontant sönderfaller i två mindre eller genom att två mindre 
molekyler slumpmässigt möts och slår ihop sig till en större. Nästan alla 
steg i katabolism och anabolism sker genom att en tredje molekyl är inblan-
dad. Denna tredje molekyl kan fånga in den stora molekylen och sedan 
effektivt bryta ner den till två mindre. Eller så kan den tredje molekylen 
fånga in två molekyler och foga samman dem.

En sådan ”tredje molekyl” är just det vi menar med ett enzym, 
alltså en stor och komplicerad struktur som hör till ämnesgruppen 
proteiner. Proteiner som i vår kropp genomför och kontrollerar ned-
brytningen av stora molekyler till mindre är av typen katabola enzy-
mer. Ett enzym är som regel mycket specifikt för ett enda katabolt 
steg. Ett visst enzym kan som regel bara genomföra en enda arbets-
uppgift. Det finns exempel på enzymer som kan göra en viss sak både 
framlänges och baklänges, d.v.s. arbeta åt både det katabola och det 
anabola hållet, men dessa enzymer är i minoritet. Enzymer som kan 
arbeta åt båda hållen är som regel inblandade i en process som frigör 
respektive kräver ganska lite energi. Om mycket energi frigörs res-
pektive åtgår, har vi med enkelriktade enzymer att göra.

Genom att producera och aktivera vissa enzym kan kroppen i 
detalj kontrollera alla tusentals förlopp som sker i den samtidigt. En ögon-
blicksbild av verksamheten i en cell skulle visa miljoner enzymmolekyler 
av tusen olika slag i färd med att genomföra tusen olika omvandlingar av 
molekyler.

Den eller de molekyler som ett visst enzym verkar på kallas för enzy-
mets substrat. Substratet är så att säga enzymets målgrupp. Resultatet av 
enzymets verksamhet på ett substrat är, föga förvånande, en produkt.

Eftersom varje enzym är specifikt för ett visst litet steg i en kedja av 
omvandlingar, har det också sitt eget namn. Namnet på ett enzym slutar i 
de flesta fall med -as. Namnet på enzymet ger ofta en vink om vad det har 
för sig. Det enzym som hydrolyserar laktos heter exempelvis laktas.

De två substraten 
A och B binds 

till enzymet som 
sammanfogar dem 

till produkten AB.

Enzym

BA
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Katabola förlopp bromsas då tillgången på energi är god

De stegspecifika enzymerna utgör grunden för kroppens förmåga att få alla 
kemiska processer att harmoniera. Men det räcker inte med bara enzymerna. 
Enzymerna själva måste kunna kontrolleras. Enzymernas verksamhet regle-
ras av ett komplicerat system av olika signaler. Exempelvis räcker det inte 
med att det finns flera tiotal olika enzymer för att bryta ner kolhydrater, utan 
dessutom måste dessa få signaler om när det är dags att börja jobba. När det 
däremot finns tillräckligt med lättillgänglig energi och det därför är dags att 
ta en paus i kolhydratnedbrytningen, måste signaler om detta sändas ut. 
Enzymer kan exempelvis vara så konstruerade att de börjar dra ner på sin 
aktivitet när produkten av deras verksamhet börjar finnas i koncentration 
som överstiger ett visst gränsvärde. Detta kallas negativ feedback.

Eller så kan ett enzym normalt föreligga i en inaktiv form som måste 
modifieras lite lätt innan den aktiva formen föreligger. Kroppen kan då 
kontrollera detta enzyms aktivitet genom att kontrollera omvandlingen 
från inaktiv till aktiv form.

Enzymers verksamhet styrs ofta av hormoner. Vissa hormoner är köns-
specifika, vilket gör att hormonstyrda enzymers verksamhet kan skilja sig 
mellan kvinnor och män. Att fettdepåer byggs upp på andra ställen hos 
kvinnor än hos män förklaras delvis av ett hormonstyrt fettnedbrytande 
enzym kallat hormonkänsligt lipas.

Vissa enzymer och hormoner måste brytas ner när de spelat ut sin roll

Det är inte alla enzymer som kontrolleras av negativ feedback. Och det är 
inte alla enzymer vars verksamhet ständigt är önskvärd. Och för nästan 
alla enzymer gäller att den optimala mängden av dem varierar med tiden.

Likaså blir det som regel förr eller senare nödvändigt att strypa den 
signal till enzymerna som ges av hormoner.

Därför måste det finnas ytterligare ett kontrollsystem som specifikt kan 
identifiera vissa enzymer och hormoner och bryta ner dem.

Mängden enzym påverkas av träning

Mängden av ett visst enzym är alltså inte konstant utan varierar både lång-
siktigt och kortsiktigt. Vissa variationer kan handla om sekunder, andra 

33646_inlaga.indd   176 2011-08-24   15.36



177

12  Katabolism och anabolism

om dygn, månader eller år. Mängden av ett visst enzym i en viss cell i ett 
visst ögonblick påverkas av den situation kroppen försätts i.

Exempelvis kommer kroppen att på sikt bygga upp en bättre beredskap 
för produktion av fettnedbrytande enzymer om den ständigt försätts i 
långvarigt påfrestande arbete då den måste gå hårt åt fettdepåerna för att 
klara energiförsörjningen.

Detta innebär att man själv via regelbunden och genomtänkt träning 
kan påverka enzymnivåer i kroppen och därmed i viss mån styra de pro-
cesser som sker. En vältränad person som regelbundet ägnar sig åt uthål-
lighetssporter kommer exempelvis att kunna få en effektivare fettförbrän-
ning än en otränad person.

Cellens katabola huvudvägar är konvergenta

cellens utnyttjande av energin i de olika näringsämnena sker 
utefter några få vägar. I stort sett finns tre huvudvägar, motsva-
rande de tre huvudsakliga energikällorna kolhydrater, fett och 
protein. Eventuellt kan man lägga till alkohol som fjärde typ av 
energikälla med sin egen metabola väg. Men efter ett par inle-
dande nedbrytningssteg som är speciella för alkohol, är man strax 
inne i huvudfåran, så kanske det är mer relevant att ändå hålla sig 
till tretalet.

De tre huvudsakliga katabola vägarna i cellen har visserligen 
dessa tre olika utgångspunkter, kolhydrater, fett och protein. Där-
emot har de inte tre olika slutpunkter, en för varje näringsämne.

I stället sammanstrålar, konvergerar, de tre vägarna gradvis 
för att sluta med helt gemensamma steg. De inledande stegen i 
varje näringsämnes nedbrytning kan ses som omformningar för 
att gradvis komma fram till den molekylära enhet som sedan kan 
genomlöpa identiska nedbrytningssteg. Aminosyrornas aminogrupper 
klipps av för att få ett naket kolskelett som kan gå vidare. Glukosens kol-
kedja om sex kol klipps upp till 2-kolspaket. Fettsyrornas långa svansar 
med exempelvis 18 kol klipps likaså upp till 2-kolspaket, fast på ett annat 
sätt än glukosens 6-kolskedja. Allt slutar med 2-kolsenheter som sedan kan 
gå in i ett gemensamt maskineri som slutar med koldioxid, vatten och ATP.

CO2 + H2O

kolhydrat fett

protein alkohol

O2

H3C
C

O

Konvergens 
innebär  
att alla 

energisub
strat bryts 
ner till  en 

2kolsenhet. 
Av denna blir 
det slutligen 

koldioxid  
och vatten 

genom 
oxidation 

med inand
ningsluftens 

syre.
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Alla vägar leder till fett

cellens katabolism är konvergent även såtillvida att alla 
vägar leder till en 2-kolsenhet som kan vara utgångspunkt 
för slutlig anabol upplagring av överskottsenergi i form av 
fett. När organismens omedelbara energibehov är täckta 
och när alla andra möjliga upplagringsformer är maxi-
malt utnyttjade, kan all överskottsenergi omformas till 
fett, oavsett om den härrör från kolhydrater, fett, protein 
eller alkohol.

Denna anabola form av konvergens när det gäller lagring innebär att 
den slutliga bufferten för överskjutande energi är fett. Protein är över-
huvudtaget ingen egentlig lagringsform för energi. Och överskott av fett-
syror kan inte omvandlas till kol hydrater och användas eller lagras som 
sådana. 

Överskott av fett lagras i fettceller

Insulin stimulerar inte bara cellernas glukosupptag ur blodet utan även 
deras fettupptag. Det fett som inte direkt utnyttjas för energiutvinning kan 
lagras upp i fett- och muskelceller. Fria fettsyror sammanfogas då med gly-
cerol till kompletta fettmolekyler. Dessutom sker en betydande modifie-
ring av de fettsyror som ingår i fettmolekylen, så att antal och typ av dub-
belbindning passar cellen.

Vid höga nivåer av energisubstrat i blodet slussas fett via flera mekanis-
mer in i fettceller i stället för att direkt användas som bränsle. Vid sam-
tidigt intag av kolhydrater och fett (vilket är den normala situationen i 
samband med en måltid) har kroppen en preferens för kolhydrater som 
omedelbart energisubstrat och fett kommer i första hand att lagras för 
senare behov.

Fettsyrasyntes utgår från 2-kolsenheter

Kroppen kan inte bara modifiera fettsyror och sammanfoga dem med gly-
cerol till fettmolekyler. Dessutom kan den bygga upp själva fettsyrorna. 

kolhydrat fett i mat

protein alkohol

fett i 
fettcell

fettsyra-
syntes

H3C
C

O

Alla  
energi

substrat kan 
vid energi
överskott 

omvandlas 
till kropps

fett.
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Denna metaboliska väg kallas fettsyrasyntes och aktiveras vid så stort över-
flöd av energi att kroppen fyllt glykogenförråden.

Utgångspunkten för fettsyrasyntes är 2-kolsenheter enligt samma 
schema som används av växterna för att producera fettsyror. Resultatet blir 
fettsyror med ett varierande, men som regel jämnt, antal kolatomer.

De 2-kolsenheter som utgör startpunkten för fettsyrasyntesen kan här-
stamma från en etapp i nedbrytningen av alla makronäringsämnen: kol-
hydrater, fett, protein och även alkohol. 

33646_inlaga.indd   179 2011-08-24   15.36



180

12  Katabolism och anabolism

Instuderingsfrågor

Ge exempel på hur anabolism och katabolism bygger på varandra och är 

kopplade.

Vad finns det för likheter och skillnader mellan vår matsmältning och en eld?

Varför är varje väg för nedbrytning av energirika ämnen uppdelad i många små 

steg?

Vad menas med negativ feedback?

Ge exempel på när det är viktigt att kroppen kan bryta ned eller inaktivera 

kroppsegna proteiner.

hur påverkas en persons enzymaktivitet av regelbunden träning?

Vad menas med att kroppens katabola vägar är konvergenta?

Vad gör kroppen med överskott av glukos?

när kroppen tillverkar fett av överflödiga energisubstrat, fås alltid fettsyror med ett 

jämnt antal kolatomer. Varför det?

Tänk dig att du egentligen redan har ätit så mycket du kommer att behöva de 

närmaste fyra timmarna, men av bara farten tar du en ostsmörgås till. Vilka delar av 

den ostsmörgåsen kan så småningom sluta som som extra gram fett runt din 

midja?

Vad måste ske med glukos innan dess energi kan lagras som fett?

Glukos kan sluta som fett, men kan fett sluta som glukos och därmed möjligen 

glykogen?
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Energikrävande syntessteg kan inte utnyttja glukos  
direkt som energikälla

Såväl uppbyggnad av mer komplexa kolhydrater som syntes av lipider, pro-
teiner, DNA och RNA utnyttjar den energi som växter ursprungligen fixe-
rade ur solljus och sedan lagrade i form av glukos. Men när syntessteg för 
uppbyggnad av komplexa molekyler ska genomföras i våra celler, är det 
dock inte glukos som direkt går in i syntesproceduren som bränsle.

I själva verket sker överhuvudtaget inga energikrävande processer med 
glukos som omedelbar energikälla. Glukos är en lagringsform för energi, 
men när energi verkligen behövs måste glukosen genomgå flera steg för att 
dess inneboende energi slutligen ska kunna utnyttjas i cellens arbete.

Första steget vid energiutvinning ur glukos är den anaeroba glykolysen

Nedbrytningen av stärkelse till glukos börjar redan i munhålan. Saliven 
innehåller amylas, enzymet som bryter upp den långa kolhydratkedjan till 
maltosfragment. Därefter träder maltas in och kapar upp maltoserna i glu-
kos. Allteftersom glukosmolekyler frigörs, tas de upp av blodet som ström-
mar i de tunna kapillärer som omger tarmen. Men ingen energi har utvun-
nits ur kolhydraterna genom att bryta ner dem till enskilda glukoser. I själva 
verket ligger processen än så länge på minus i energihänseende, eftersom 
energi åtgått för enzymernas verksamhet och för tarmperistaltik. Den tem-
peraturstegring i kroppen som kan registreras i samband med måltid hänför 
sig initialt inte till frigörande av energi i den intagna maten, utan till energi-
förluster i samband med att redan upplagrad energi i kroppens depåer över-
förs till bland annat matsmältningsenzymernas verksamhet.
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Energiutvinningen ur kolhydrater börjar på allvar först i nästa steg, när 
de enskilda glukosmolekylerna stegvis bryts ner. Detta sker dock inte i 
mag-tarmkanalen, utan sedan glukosmolekylerna transporterats ut där-
ifrån.

Glukosmolekylerna transporteras via blodet, som blodsocker, till krop-
pens celler. Därefter ska glukosen först passera in genom cellens membran. 
Detta sker genom förmedling av ett särskilt transportprotein som befinner 
sig i cellmembranet. När glukosmolekylen kommit igenom cellmembranet 
befinner den sig i cellens cytoplasma och det är här, i cytoplasman, som de 
första energiutvinnande stegen i glukosens nedbrytning kommer att ske.

Energiutvinning ur kolhydrater (och fett) handlar om att oxidera kol-
atomer. Oxidation kan ske antingen genom att öka antalet syreatomer eller 
genom att minska antalet väteatomer som binds till kolatomen. Oxida-
tionsgraden för kolet får man ur förhållandet mellan antalet syren och 
antalet väten direkt bundna till kolatomen. Ju fler syren i förhållande till 
vätena, desto högre oxidationsgrad.

Utmärkande för glykolysen, de första stegen i nedbrytningen av glukos, 
är att den sker anaerobt, det vill säga inget syre tillförs. Detta innebär att 
energiutvinningen, oxidationen av kolatomer, måste ske genom att antalet 
väten kring kolatomerna minskas. Detta sker genom att vätebäraren NAD+ 
plockar upp väten och transporterar bort dem.

All nedbrytning av kolhydrater börjar med glykolys

Det är inte bara under anaeroba förhållanden som glykolysen spelar roll. 
Glukosens nedbrytning inleds alltid, under alla förhållanden med den 
anaeroba glykolysen. Våra celler använder exakt samma tio enzymatiska 
steg som mjölksyrabakterier och jästsvampar utnyttjar.

Glykolysen börjar alltså med en glukosmolekyl som har sex kol, sex 
syren och tolv väten. Glykolysens slutsteg är två molekyler av pyruvat (även 
kallad pyrodruvsyra) som vardera har tre kol, tre syren och fyra väten. Sam-
manlagt har de två molekylerna pyrodruvsyra alltså sex kol, sex syren och 
åtta väten. Jämfört med glukosen har alltså antalet väten minskat med fyra 
stycken, vilket motsvarar en betydande oxidation och energiutvinning.

De fyra väten som saknas i kalkylen har tagits upp av två molekyler 
NAD+ som därvid omvandlats till två molekyler NADh+h+. Den energi 
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som utvunnits i de reaktionssteg som lett fram till detta slutresultat finns 
nu dels i de två NADh+h+, dels som två molekyler ATP. 

Pyrodruvsyra, ch3cOcOOh, är som namnet anger en syra. Det utmär-
kande för syror är att de kan släppa ifrån sig en vätejon h+. Processen att 
avge en vätejon, en proton, kallas protolys. När pyrodruvsyra avger en väte-
jon övergår den till att bli en negativt laddad pyruvatjon, ch3cOcOO-. 
Ofta låter man om ”pyruvat” beteckna båda formerna (liksom termen ”lak-
tat” som ofta får beteckna såväl protolyserad som oprotolyserad form av 
mjölksyra).

Glykolysen har alltså omvandlat en glukosmolekyl till två pyruvat, två 
ATP och två NADh+h+. Fortfarande har inandningsluftens syre inte kom-
mit till någon nytta. Den här inledande anaeroba nedbrytningen är en rest 
från det utvecklingsstadium på jorden då växternas fotosyntes ännu inte 
börjat och det därför heller inte fanns något syre i atmosfären. De enda ener-
giutvinningsvägar som då fanns var alltså med nödvändighet anaeroba.

Kolhydraternas katabolism innehåller både anaeroba  
och aeroba vägsträckor

Om kolhydratutnyttjandet i människokroppen inte går längre än utefter 
glykolysens anaeroba vägsträcka, slutar det hela med mjölksyra.

Under förhållanden som är aeroba, det vill säga vid tillgång på syre, kan 
emellertid nedbrytningen av kolhydrater gå vidare för att sluta med kol-
dioxid och vatten.

Kolhydratomsättningen i kroppen har således både anaeroba och 
aeroba vägsträckor. Fettomsättningen däremot saknar anerobt förspel, 
utan kräver god syretillförsel från start och hela vägen till slutet. Denna 
olikhet i kolhydraternas och fettets nedbrytningsvägar har viktiga konse-
kvenser för träningsupplägg. Man bränner inte fett särskilt effektivt under 
mjölksyrapass.

Nedbrytning av glukos börjar alltid anaerobt för att sedan  
normalt fortsätta aerobt

Katabolismen i djurcellen kan sägas innehålla två avdelningar:
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+ i den första inleds nedbrytningen av glukos med glykolysen
+ i den andra fortsätts nedbrytningen med aeroba steg.

De inledande glykolytiska stegen sker i cytoplasman, utrymmet direkt 
innan för cellmembranet.

Sedan fortsätter nedbrytningen med aeroba steg inne i mitokondrierna 
dit man kommer genom att passera ytterligare membran, mitokondriens 
yttre och inre membran.

Att anaerob, glykolytisk energiutvinning är snabb, har inte bara att göra 
med att man undviker begränsningarna i blodcirkulationens förmåga att 
transportera ut syre till cellerna. Att den aeroba delen av processningen av 
glukos inleds med en transport in till mitokondrierna är exempelvis ytter-
ligare en faktor som komplicerar det anaeroba schemat. Men den mycket 
större mängd ATP som kramas ur glukosen i mitokondrierna ger så små-
ningom god kompensation för den ökande komplexiteten.

Explosiva sporter, där mycket hög energiutveckling sker under en kort 
tid, men längre än cirka fem sekunder, bygger som regel till största delen på 
glykolys efter de första sekunderna då redan befintligt ATP utnyttjas. Styr-
keträning med många repetitioner för samma muskelgrupp i snabb följd 
utnyttjar glykolys. Anaeroba träningsformer innebär huvudsakligen 
utnyttjande av glykolytisk energiutvinning.

Anaerob träning ökar tillgången på glykolysens enzymer

En persons förmåga att utnyttja den anaeroba energin är beroende av till-
gången på glykolysens tio olika enzymer. Ett av de tio stegen är dessutom 
en riktig flaskhals för glykolysen och tillgången på det enzym som kontrol-
lerar det steget är därför avgörande.

Enda sättet att öka tillgången på de glykolytiska enzymerna är via regel-
bunden och långsiktig anaerob träning. När den anaeroba belastningen på 
en muskelgrupp upprepade gånger närmar sig gränsen för vad den klarar 
av, kommer just de muskelcellerna att öka tillgängligheten för de glykoly-
tiska enzymerna. Regelbunden träning ger alltså inte bara tillväxt av mus-
kelproteiner utan ökar även tillgången på de proteiner som utgör energi-
omsättningens enzymer.

Anaerob energiutveckling bygger som regel på lokalt utnyttjande av 
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glukos i cellen. Tränar man en viss muskelgrupp anaerobt, blir det bara just 
den muskelgruppens celler som kommer att få förhöjda halter av de glyko-
lytiska enzymerna. Vill man få en allmän höjning av kapaciteten för anae-
robt energiutnyttjande, måste träningen därför vara allsidig, för att så 
många muskelgrupper som möjligt ska få anaerob belastning.

Glykolysen börjar med steg som kostar energi

Syftet med glykolysen är att utvinna en del av den energi som finns lagrad 
i glukosen. Därför kan det förefalla motsägelsefullt att de första stegen i 
glykolysen faktiskt kostar cellen energi. Men man kan se det som att krop-
pen därmed har en värdefull kontrollmekanism för att styra energiflöden: 
glukosens inneboende energi frigörs inte utan att cellen uttryckligen auk-
toriserat detta genom att tillföra den nödvändiga aktiveringsenergin. De 
två energikrävande stegen innebär båda en fosforylering. Två fosfatgrupper 
binds alltså till glukosen. Fosfatgrupperna kommer från två ATP som där-
igenom tappar energi och övergår till att bli ADP. Det här steget innebär att 
energi överförs från ATP till glukos, som därmed aktiveras. 

Den första fosforyleringen ger glukos-6-fosfat. Värt att notera är att 
glukos-6-fosfat enkelt omvandlas till glukos-1-fosfat som är den form av 
glukos som används när glukos ska byggas in i glykogenstrukturen för 
energilagring i lever eller muskelcell. När glukosen infogas i glykogen-
strukturen, kapas fosfatgruppen sedan bort. 

Genom de två fosforyleringarna som inleder glykolysen har glukosen 
gjorts så aktiverad (energirik, instabil) att den nu lätt låter sig kapas i två 
3-kolsenheter. Var och en av de två 3-kolsfragmenten bär därefter på en 
fosfatgrupp.

I glykolysen utvinns energin ur de två 3-kolsfragmenten  
av glukosmolekylen

När glykolysen kommit så långt att två molekyler med vardera tre kol före-
ligger, så börjar äntligen energiutvinningen. Denna sker i två steg. I varje 
steg utvinns en ATP. För varje 3-kolsfragment utvinns därmed två ATP, 
och för hela den ursprungliga glukosen blir detta fyra utvunna ATP för de 
båda 3-kolsfragmenten tillsammans. Eftersom två ATP åtgick i glykolysens 

33646_inlaga.indd   185 2011-08-24   15.37



186

13  Kolhydraternas katabolism

upptakt, hamnar hela glykolysen på ett netto av två utvunna ATP per glu-
kos. 

Dessutom tar NAD+ hand om två väten per 3-kolsfragment och bildar 
NADh+h+, vilken också representerar energi. För de båda 3-kolsfragmen-
ten från en glukos innebär detta en vinst på två NADh+h+. Emellertid kan 
energin i NADh+h+ inte realiseras under anaeroba förhållanden, utan det 
totala energiutbytet vid helt anaerobt utnyttjande av glukos stannar vid två 
ATP per glukos.

Under aeroba förhållanden bryts pyruvatet ner till  
en acetylgrupp och koldioxid

Vid god tillgång på syre avlöses glykolysen av ett förlopp som totalt inne-
fattar ett tjugotal enzymatiska steg och slutar med fullständig nedbrytning 
av glukosen i koldioxid och vatten samt bildningen av totalt nästan 15 
gånger mer ATP än vad som utvanns ur enbart glykolysen.

Det första aeroba steget efter glykolysen är att pyruvatet transporteras 
in till mitokondrien. I mitokondrien bryts pyruvatets trekolskedja upp. En 
kolatom kapas av och bildar koldioxid. Därmed har alltså den första koldi-
oxidmolekylen bildats. Eftersom detta sker för båda de pyruvatmolekyler vi 
fått ur den ursprungliga glukosmolekylen, så har efter detta steg två av glu-
kosens sex kolatomer nu omvandlats till koldioxid.

När en koldioxidmolekyl plockats bort från pyruvatet återstår den 
2-koliga molekylgruppen acetyl. Namnet kommer från det engelska ordet 
för ättiksyra, ”acetic acid”, som innehåller just två kolatomer. ”Acetyl” är, 
liksom alla benämningen som slutar på -yl, en beteckning på en grupp sna-
rare än en självständig och komplett molekyl. Anledningen till att man 
talar om ”acetyl” är att den i metabolismen uppträder bunden (som en 
grupp) till en bärarmolekyl kallat koenzym A. 

Källan till glukos kan vara blodglukos eller glykogen

Den glukos som går in i glykolysen kan härstamma från glukos som förts 
till den arbetande cellen via blodet. Denna glukos transporteras då genom 
cellmembranet in till cytoplasman där den direkt kan börja omformas av 
det första enzymet i glykolysen.
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celler, särskilt i levern och musklerna, har även förmågan att ta upp 
glukoser ur blodet och lagra dem som glykogen. Då sammanfogas gluko-
serna med glykosidbindningar identiska med dem i stärkelse. Resultatet 
blir en lång kedja där graden av förgrening är något högre än den i amylo-
pektin. Glykogenbildning sker om det finns ett överskott av glukos i blodet 
och om muskelcellen har ”utrymme” att lagra upp mer glykogen.

Glukoserna kan sedan vid behov hydrolyseras av från glykogenstruktu-
ren. Detta sker när tillförseln av glukos (och blodfetter) från blodet inte 
täcker cellens energibehov. När glukoser hydrolyseras från glykogen kopp-
las de direkt ihop med en fosfatgrupp till att bli glukos-1-fosfat. Denna fos-
fatgrupp tas inte från ATP utan det räcker med att en lös fosfatgrupp tas 
upp. Så fort en fosfatgrupp tagits upp av glukos träder ett nytt enzym i 
funktion och flyttar fosfatgruppen till kol nummer 6 i glukosen, och resul-
tatet blir glukos-6-fosfat. 

Från glykogen kan glukos hoppa över första steget i glykolysen

Första steget i glykolysen är att aktivera glukosen genom att fosforylera den 
till glukos-6-fosfat. Den fosfatgrupp som kopplas till glukosen i glykolysen 
måste tas från en ATP som hydrolyseras till ADP, vilket innebär en energi-
förlust för cellen.

Genom att nedbrytningen av glykogen direkt ger glukos-6-fosfat, kan 
glukos från cellens glykogenförråd hoppa över det ATP-krävande första 
enzymatiska steget i glykolysen. Detta sparar så att säga både tid och pengar 
– ett av glykolysens tio steg kan hoppas över och en ATP sparas.

Muskelglykogen används enbart lokalt i muskeln

När ett par timmar har gått efter en måltid, börjar glukoshalten i blodet 
sjunka. För att blodsockerhalten inte ska gå under fastenivån, börjar levern 
då hydrolysera av glukoser från sitt glykogenförråd.

Vid hydrolys av glykogen blir slutresultatet glukos-6-fosfat. Men denna 
molekyl är för stor och för laddad för att kunna passera cellmembranet. För 
att en levercell verkligen ska kunna exportera glukos till blodet, måste där-
för ytterligare ett enzymatiskt steg till. I detta andra steg kopplas fosfat-
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gruppen loss, och glukosen kan passera ut genom levercellens membran 
och ut i blodet.

Det enzym som avfosforylerar glukos-6-fosfat finns i levercellen men 
inte i muskelcellen. Detta innebär att glukos som en gång bundits upp som 
glykogen i en muskelcell bara kan användas i just den muskelcellen. Mus-
kelglykogen kan alltså inte användas för att upprätthålla blodsockret på 
fastenivå. Leverglykogenet har däremot, via avfosforylering av glukos-
6-fosfat, möjlighet att exportera glukos när blocksockret hotar att bli lågt. 
Muskeln är en egoist, men levern offrar sig! 

Det går att se en överlevnadsfunktion i detta: muskler ska så långt möj-
ligt vara beredda på att slåss eller fly. Det verkar ha varit urvalsgynnande 
att kunna behålla energiladdade muskelceller trots en allmänt låg blod-
sockerhalt. Troligen utgör upprätthållande av muskelberedskap även en bit 
i pusslet av mekanismer som för över kroppens energianvändning mot fett-
reserverna då nästa måltid dröjer eller är otillräcklig. Även fettbränning 
innebär en besparing på muskelglykogen.

hunger och trötthet löses ut av många komplext samverkande faktorer. 
Låga blodsockernivåer är en faktor, liksom glykogenreserver på väg att 
tömmas. Glykogenreserverna i muskler tas främst i anspråk vid hård fysisk 
ansträngning, och kan under sådana perioder av belastning vara en del i 
bilden bakom att en person upplever en stigande känsla av trötthet och 
utmattning. hungerkänslan när typiskt mer än fyra timmar förflutit efter 
måltid verkar snarare vara kopplad till blodsockernivå och uppkommer 
troligen mer oberoende av glykogenstatus i muskler.

Detta innebär att muskler kan utföra hårt arbete även under hunger. 
Prestationen kan, beroende på typ av belastning samt träningsbakgrund, 
påverkas negativt av att inflödet av glukos via blodomloppet till muskelcel-
lerna är begränsat. Men i den mån tillräckligt med energi kan frigöras från 
muskel- och blodfetter samt muskelglykogen kan ändå en god tränings-
effekt uppnås. I valet mellan att träna på fastande mage eller att inte träna 
alls, för att det blir för sent om man först ska laga och äta middag, smälta 
maten och sedan ta sig till gymmet, kan det därför vara bra att ha den här 
bakgrundsbilden av muskelglykogenets specificitet för den ”egna” muskel-
cellen.
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Pyruvat omvandlas till en acetylgrupp

Vare sig glukosen tas från blodsockret eller cellens eget förråd av glykogen, 
blir resultatet av glykolysen detsamma: förutom ATP och NADh+h+ får vi 
två molekyler pyruvat för varje glukos. Allt har skett anaerobt i cellens 
cytoplasma.

Det bildade pyruvatet går i det katabola fallet sedan in i mitokondrien 
där ett av dess tre kol kapas bort och blir till koldioxid. När en koldioxid-
molekyl kapas av från en större organisk molekyl talar man om dekarboxy-
lering. Därmed har den första koldioxidmolekylen äntligen bildats – 
meningen är ju att var och en av de sex kolatomerna i glukosen ska 
oxideras till koldioxid. När pyruvat blir till en acetylgrupp har i alla fall 
två av de sex kolen, en för var och en av de två pyruvat som bildats ur glu-
kosen, nått hela vägen fram till koldioxid.

Steget då pyruvat dekarboxyleras till en acetylgrupp och koldioxid är 
mycket komplext och innefattar egentligen fem delsteg kontrollerat av var 
sitt enzym. Ett av enzymerna kräver en kofaktor som kroppen inte kan 
tillverka själv utan måste tillföras som en nästan färdigtillverkad modul i 
form av tiamin, även kallad vitamin B1.

Den acetylgrupp som blir kvar sedan koldioxiden kapats bort binds i 
processen upp till den komplicerade bärarmolekylen koenzym-A, förkor-
tat coA efter sin engelska beteckning. Acetylgruppen bunden till sin bärare 
kallas acetyl-CoA.

Steget mellan pyruvat och en acetylgrupp är inte reversibelt

En del enzymatiska steg i katabolismen kan reverseras och gå åt det ana-
bola hållet. I levercellernas glukoneogenes kan exempelvis återbildning till 
pyruvat ske av mjölksyran som i muskelcellen bildades ur just pyruvat. 
Och sedan kan även det glukos, varur pyruvatet en gång bildades, återbil-
das – om än till en viss ATP-kostnad.

Steget då pyruvat dekarboxyleras till en acetylgrupp är däremot inte 
reversibelt. Ingen cell i kroppen kan återbilda pyruvat ur en acetylgrupp. 
Man kan alltså inte komma från 2-kolsenhet till 3-kolsenhet.

Detta får mycket stora konsekvenser för metabolismen och för kost-
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strategier inför olika typer av belastningar. I grunden handlar det om att 
fett, som alltid bryts ner till 2-kolsenheter i form av acetylgrupper, aldrig 
kan bli pyruvat, och därmed aldrig kan komma ifråga för glukoneogenes. 
Glukos kan därför aldrig bildas ur fettsyror. Glykogenförråd kan alltså inte 
byggas upp med fett.

Men steget från pyruvat till en acetylgrupp rullar på utan problem. En 
av acetylgruppens möjliga vägar vidare är att användas i syntes av fettsyror. 
Det innebär att socker kan gå vägen via glukos, pyruvat och en acetylgrupp, 
till att via fettsyrasyntes sluta som fett i fettvävnad. Men fettsyror i maten 
kan aldrig sluta som glukos och därmed inte som glykogen.

Slutsteget i den katabola väg som är unik för kolhydrater är en acetyl-
grupp. 

kolhydrater

glukos

acetyl

pyruvat

Kolhydrater 
omvandlas 
till acetyl
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Instuderingsfrågor

Varför är glukos egentligen inte den energi som används när vi rör oss, tänker och 

känner?

Utvinns energi ur kolhydraterna i mage och tarm?

Kan glukos som skall användas till ATP-framställning undgå glykolysen?

Jämför de två pyruvaten som bildas i glykolysen med glukosen som den började 

med.

Är glykolysen aerob eller anaerob?

hur skall man effektivisera sin glykolytiska förmåga?

Vad skiljer muskelglykogen från leverglykogen?

Vad händer med glykolysens resulterande pyruvat under aeroba förhållanden?

Kan man återställa tömda glykogenförråd genom att äta fett?

Kan kroppen återställa tömda glykogenförråd genom att utnyttja och omfördela 

sina fettdepåer?

Vad slutar anaerob nedbrytning av kolhydrater med?
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Alkoholens katabolism

Etanol föreligger redan som 2-kolsenhet

Den alkohol som finns i drycker som öl, vin och whisky är resultatet av att 
glukos redan kataboliserats anaerobt av jästsvampar. Stegen från den 
ursprungliga glukosen via glykolysen till pyruvat är redan avklarade, lik-
som dekarboxyleringen av pyruvat till att bilda en 2-kolsenhet. Denna 
2-kolsenhet är i detta fall acetaldehyd.

En central strategi vid anaerob katabolism är att regenerera NAD+ ur 
NADh+h+ genom att låta en metabolit ur glykolysen ta upp två väten. Vid 
alkoholjäsning är det 2-kolsenheten acetaldehyd som tar upp de två vätena. 
Efter detta steg föreligger 2-kolsenheten som etanol, vilket är slutsteget för 
anaerob katabolism av glukos via alkoholjäsning.

Första steget i katabolism av etanol är återskapande av acetaldehyd

När alkoholen står på bordet har den katabola processen redan kommit 
fram till en tvåkolsenhet, etanol. Etanol är en energirik molekyl, vilket 
illustreras av det faktum att dess två kolatomer bär på hela sex väten men 
bara ett syre. Oxidationsgraden är i själva verket lägre i etanol än i glukos, 
där det går en syreatom på varje kolatom.

När energin i etanolmolekylen utvinns sker detta genom gradvis oxide-
ring, för att slutligen få 2-kolsenheten etanol uppdelad i två koldioxid.

Det första oxidativa steget på väg mot koldioxid innebär en reversering av 
det steg som avslutade alkoholjäsningen. Under alkoholjäsningen omvandla-
des glykolysens pyruvat (3c) genom dekarboxylering till etanol (2c) och 
koldioxid (1c) , varvid NADh+h+ avlämnade två väten till pyruvatet. 
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När den alkohol som konsumeras nu skall brytas ner, inleds processen 
med att ta bort de väten som jästsvamparnas NADh+h+ tillförde i jäsning-
ens slutsteg. Ur etanolen återuppstår därmed acetaldehyd samt en fullastad 
vätebärare NADh+h+. Detta första oxidativa steg kräver alltså en insats 

från NAD+ som tar hand om de två vätena som plockas bort från 
etanolmolekylen.

Det enzym i människan som sköter steget från etanol till acetal-
dehyd kallas alkoholdehydrogenas. Alkoholdehydrogenas hos män-
niska arbetar enbart oxiderande. Den reducerande riktningen i de 
jästsvampar som producerar etanol sköts av en annan variant av 
detta enzym.

Inom olika populationer bland människan förekommer varian-
ter av alkoholdehydrogenas. Även olikheter i grad av genexpression 
spelar in när det gäller enzymets aktivitet hos olika människor.

Acetaldehyd är toxisk och måste i sin tur oxideras

Enzymet alkoholdehydrogenas oxiderar etanol (tillbaka) till acetaldehyd, 
men detta ämne är toxiskt och kan inte tillåtas ansamlas i större mängder. 
Ett andra enzymatiskt steg är nödvändigt för att konsekvenserna av acetal-
dehyden inte ska bli för allvarliga och för att nedbrytningen överhuvud-
taget ska komma vidare i riktning mot slutmålet koldioxid och vatten.

Enzym nummer två i processkedjan för etanol kallas aldehyddehydro-
genas och ser till att NAD+ tar upp ytterligar ett väte från tvåkolsenheten, 
samt ett väte från koenzym A, varpå tvåkolsenheten dockas till koenzym 
A. De två vätena återfinns efter detta steg i NADh+h+. Den till koenzym A 
dockade tvåkolsenheten är en acetylgrupp.

Tvåkolsenheten etanol är nu oskadliggjord och föreligger som en ace-
tylgrupp bunden till sin bärare koenzym-A och är färdig att transporteras 
till en annan arena.

 Antingen kan den gå vidare till slutlig nedbrytning till koldioxid och 
vatten varvid ATP i stora mängder kan utvinnas.

 Eller så kan den omvandlat till fett. Vid överskott av energi, kan acetyl-
grupperna användas som råmaterial till fettsyrasyntes. En avec till kaffet 
efter en stadig middag har alltså stora chanser att sluta i en bilring ...
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Det andra nedbrytningssteget för alkohol är kritiskt

På sätt och vis är det andra enzymet i etanolens nedbrytning, aldehyddehy-
drogenas, akut mer kritiskt än det första, alkoholdehydrogenas. Förkla-
ringen ligger i att acetaldehyd är mer akut toxiskt än etanol. Acetaldehyd är 
en instabil förening som lätt omformas till fria radikaler och det är delvis 
dessa som ligger bakom den toxiska effekten. Troligen ligger acetaldehyd 
bakom en del av förklaringen till illamående som följd av hög alkohol-
konsumtion under kort tid.

Liksom för alkoholdehydrogenas finns variationer i enzymets uppbygg-
nad och uttryck. Befolkningsgrupper med mindre effektiva varianter av 
enzymet kan få problem då bildningen av acetaldehyd överstiger enzymets 
kapacitet. Typiskt kan stark hudrodnad och illamående inträda.

Liksom för alkoholdehydrogenas finns vissa mönster i dessa enzyma-
tiska olikheter mellan olika världsdelar och mellan könen. Skillnader rela-
terade till aldehyddehydrogenas förklarar en del av de förekommande olik-
heterna i tolerans och nedbrytningshastighet mellan européer och asiater, 
mellan män och kvinnor.

 Aldehyddehydrogenas sätts också systematiskt ur spel av läkemedlet 
antabus vilket används vid behandling av alkoholism. Läkemedlet blocke-
rar enzymet och effekten av etanol under pågående behandling med anta-
bus blir ett starkt illamående, vilket är tänkt att avskräcka från etanolintag.

Förmåga att bryta ner etanol är en överlevnadsfördel

Man kan fråga sig varför människan har ett enzym för nedbrytning av 
etanol. öl och vin är inte direkt stenålderskost! Människan hade troligen 
levt åtskilliga tiotusentals år innan hon lärde sig konsten att jäsa öl.

En del av förklaringen ligger förmodligen i överlevnadsfördelen i att 
kunna äta bär och frukt även sedan dessas sockerförråd delvis omformats 
till etanol av jästsvampar. En annan del av förklaringen kan ligga i att vi 
har en rik tarmflora och att det i denna även kan finnas bakterier med för-
måga att syntetisera etanol.

Möjligen har det under de årtusenden som man kunnat jäsa öl och vin 
blivit en såpas stor konkurrensfördel att ha tillgång till av etanol konserve-
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rad frukt och säd (i form av vin och öl), att genuttrycket för de två alkohol-
processande enzymerna därigenom stimulerats.

En del etanol avgår med utandningsluften

Etanol är mer flyktigt än vatten, varför det förångas från blodet via lung-
orna i så hög grad att det kan påvisas i utandningsluften. Detta är grund-
principen för alkoholmätning av utandningsluft. halten alkohol i utand-
ningsluft står i en viss proportion till halten etanol i blodet. Det är halten i 
blodet som bestämmer inverkan på centrala nervsystemet, och det är där-
för egentligen halten etanol i blodet man vill bestämma. Men med känne-
dom om proportionen mellan halt i blod och halt i utandningsluft kan 
bestämning av blodets halt av etanol göras ur utandningsluften.

All intagen etanol metaboliseras alltså inte. Upptaget via magsäck och 
tarm till blodbanan sker utan hinder, eftersom etanol redan föreligger som 
en 2-kolsenhet, alltså en liten molekyl som dessutom är löslig i såväl vatten 
som fett. Etanolmolekylens ena kol omges av tre väten vilket innebär att 
denna del är opolär och fettlöslig. Den Oh-grupp som binds av det andra 
kolet gör denna ända polär och vattenlöslig. Etanol har därför inga pro-
blem att passera ut från magsäcken och tas upp av blodet.

Väl ute i blodet tas merparten av etanolen upp i levern, och det är 
huvudsakligen här som nedbrytningen sker. Eftersom det första enzyma-
tiska steget ger en toxisk metabolit, acetaldehyd, kommer levern därför vid 
hög alkoholkonsumtion att utsättas för större belastning än övriga organ. 
Leverns metabola kapacitet är begränsad, vilket gör att alkoholen kan fin-
nas kvar i blodet en bra stund. Alkoholens omväg via levern gör att den inte 
direkt används som energi. Därför kan inte nedbrytningshastigheten för 
alkohol ökas nämnvärt genom fysisk aktivitet. 

Etanol kan ta upp ett stort register av aromer

Etanolens förmåga att lösa sig i (och lösa) såväl polära som opolära ämnen 
ligger bakom det komplexa samspel mellan hundratals aromämnen som 
sker då exempelvis vin eller whisky lagras på träfat. Etanolens mycket goda 
egenskaper som lösningsmedel gör att den kan interagera med och ta upp 
ett brett register av aromatiska ämnen, som sedan i sin tur långsamt kan 
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omvandlas och interagera med varandra. Detta är en del av den kemiska 
bakgrunden till den komplexitet i smakupplevelser som väntar gommen då 
en flaska mognat rött vin öppnas och de hundratals olika smakämnena får 
brytas mot varandra i ett mångbottnat aromatiskt samspel.

Etanolens egenskap att kunna interagera med ämnen från fettsyror till 
polära molekyler och joner, gör att en etanolinnehållande vattenlösning 
bjuder in mängder av ämnen som kan mingla med varandra, och om tycke 
uppstår, genomgå reaktioner i den miljö som etanolen erbjuder. De hund-
ratals ämnen som redan finns i exempelvis druvan, kan på så vis få möta 
ämnen från vinfatets trä. Urlakningen ur träet kan ske långsamt, liksom 
processerna mellan alla de (för varje månad allt fler!) ämnen som umgås i 
vinet. När vinet mognar tillåts ämnena utvecklas till ett optimum.

Slutsteget i den katabola väg som är unik för alkohol är en acetylgrupp.

alkohol

acetyl
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Instuderingsfrågor

Första steget i kroppens nedbrytning av etanol är lite problematiskt, varför?

Det enzym som kontrollerar andra nedbrytningssteget har stor betydelse för hur 

bra en person klarar att processa alkohol. Vilka variationer finns hos olika 

människor i fråga om detta enzym?

Vad blir slutresultatet av de alkoholspecifika nedbrytningsstegen? Vad kan sedan 

hända med detta ämne?

Genom att mäta alkoholhalt i utandningsluft kan man dra slutsatser om 

alkoholkoncentrationen i blodet. hur är det möjligt?

Varför kan man inte påskynda tillnyktring genom en rask promenad?

Varför kan alkoholhaltiga drycker ha ett så rikt aromregister?
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Fettets katabolism är långsammare och mer komplicerad  
än kolhydraternas

De glukosmolekyler som blir tillgängliga i magsäck och tunntarm kan utan 
vidare tas upp av de tunna blodkärlen i dessa organs väggar och transpor-
teras ut till kroppens olika celler.

Betydligt mer komplicerat är det för de fettmolekyler som processas av 
mag-tarmkanalen. Grundproblemet är att såväl tarminnehåll som blod 
domi neras av vatten medan fett är hydrofobt. Trots att kroppen sätter in 
alla tänkbara resurser i form av fettnedbrytande enzymer (lipaser) och 
galla för att förbereda lipasernas attack, är skillnaden i polaritet ständigt 
närvarande. Behandlingstiden för fett i mag-tarmkanalen blir därför 
mycket längre än för kolhydrater.

När lipaserna slutligen gjort sitt och de mer eller mindre fria fettsyrorna 
är färdiga för att passera tarmväggen, innefattar denna transport en åter-
syntes av fettmolekylen. Vid utträdet genom tarmväggen föreligger fettet 
därför åter huvudsakligen som triglycerider, alltså kompletta fettmole-
kyler.

När fettet trätt ut genom tarmväggen ställs det inför nästa problem: de 
är inte välkommet i blodet som är ännu mer kräset när det gäller polaritet. 
Vare sig de långa hydrofoba fettsyrorna eller triglyceriderna som med möda 
lyckats ta sig fram ända hit kan tas upp som de är av blodet. När de väl 
börjat forslas ut genom tarmväggen måste de förpackas på ett komplicerat 
sätt för att accepteras av blodet. Även detta tar tid och bidrar till att fett tar 
längre tid på sig från mage till cell än kolhydrater.
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Fett måste förpackas för att kunna transporteras i blodet

För att paketeringen av fett ska lyckas och paketet ska bli tillräckligt hållbart 
för att klara av att transporteras till sin bestämmelsestation, måste de ämnen 
som utgör förpackningsmaterialet både ha en lipofil (opolär, fett älskande) 
ända, som kan gå in i fettet, och en hydrofil (polär, vattenälskande) ända 
som kan vändas utåt mot blodet så att detta godtar förklädnaden.

Fosfolipider är just ämnen som uppfyller dessa krav genom att de har 
långa opolära svansar av ch2-grupper, men i ena ändan bland annat en 
mycket polär fosfatgrupp. Fosfatgrupper har inte mindre än fyra syreato-
mer runt en central fosforatom, och de fyra syreatomerna kommer att dra 
till sig elektroner och på så vis polarisera strukturen på samma sätt som i 
vattenmolekylen. Resultatet blir att fosfatdelen av fosfolipiden kommer att 
trivas i vattenlösning (t.ex. blod) och den långa kolvätesvansen kommer att 
kunna penetrera in i fettdroppen. Flera sådana här fosfolipider kommer 
alltså att ge en stabil typ av partikel med ett opolärt, vattenskyende cen-
trum och ett polärt ytskikt.

Kolesterol består också av en dominerande opolär struktur uppbyggd av 
enbart kol- och väteatomer, samt en polär ända bestående av en Oh-grupp 
som ger den polarisering som gör att även kolesterol i viss mån kan fungera 
som förpackningsmaterial. Eftersom cellerna dessutom behöver kolesterol 
som utgångsämne för att syntetisera exempelvis gallsyror, kortison, testoste-
ron och östrogener, fyller det en dubbel funktion som såväl förpacknings-
material som innehåll. Kolesterol används dels i sin fria form, dels förestrat 
till andra grupper, varvid dess polära ändes vattenlöslighet kan finjusteras 
för ett visst behov.

Fosfolipider och kolesterol kompletteras dessutom med proteiner, som 
genom sina peptidbindningar och en del av sina sidokedjor bjuder på en hel 
del polära inslag, och därmed snarast placeras i de yttre delarna av höljet 
runt fettdroppen. hela paketet med innehåll och förpackning kallas lipopro-
tein. Det finns en rad olika lipoproteiner, men alla är lösningar på problemet 
att transportera det vattenskyende fettet i vattendominerade kroppsvätskor.

Fett från maten förpackas i kylomikroner

Det fett som utvunnits ur en måltid passerar genom tunntarmsväggen, 
omsluts av fosfolipider, kolesterol och protein till en typ av lipoprotein som 
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kallas kylomikron. Kylomikronerna tas sedan upp av lymfan som transpor-
terar dem till blodet vilket i sin tur transporterar dem vidare ut till celler i 
kroppen som kan tillgodogöra sig dessa små energipaket.

När fettet i en kylomikron ska tas upp av en cell, måste fettmolekylens 
esterbindningar först brytas upp via hydrolys, så att de enskilda fettsyrorna 
åter frigörs. Denna hydrolys sköts av enzymet lipoproteinlipas. Först därpå 
kan de enskilda fettsyrorna transporteras igenom cellmembranet och slut-
ligen hamna på insidan av cellen.

Ska fettsyran omedelbart användas för att utvinna energi kan katabo-
lismen av fettsyran påbörjas direkt. Om fettsyror för ögonblicket inte 
behövs för energiförsörjning ska de återförestras till triglycerider, vilket är 
lagringsformen för fett. Fettsyror är ju trots allt syror, och stora mängder av 
dem kommer att påverka cellens syra-bas-balans. Alltså måste de förestras, 
och för detta behövs glycerol.

Via glycerol kopplas fettmetabolismen till kolhydratmetabolismen

Man skulle kunna tänka sig att behovet av glycerol lätt skulle kunna täckas, 
eftersom de hydrolyserade fettsyrorna ju lämnade kvar ett glycerolskelett i 
kylomikronen, och det vore en smal sak att transportera in denna perfekta 
pusselbit i cellen och åter koppla ihop den med de väntande fettsyrorna. 
cellen gör emellertid inte på detta sätt. I stället framställer cellen nytt gly-
cerol genom att låta en glukosmolekyl genomgå glykolys och omformar de 
erhållna trekolsenheterna till glycerol.

celler som hanterar fett måste alltså även kunna genomföra glykolys! 
Det finns alltså inga ”rena fettceller”! Inga celler är så exklusiva att de 
enbart tar upp och processar fett. Fettceller ska snarare ses som ”normala” 
celler med en förhöjd förmåga att lagra fett.

Och, viktigast av allt i detta sammanhang, celler som hanterar fett måste 
inte bara kunna genomföra glykolys, de måste dessutom kunna ta upp glu-
kos från blodet. Eftersom glukosupptag måste kontrolleras strikt, kommer 
alltså även fettceller att kunna kontrolleras av de kontrollmekanismer som 
sköter kolhydratmetabolismen, där insulin har en nyckelfunktion.

Slutsatsen blir alltså att fettinlagring i fettceller kräver insulinpåslag! 
Insulinet signalerar ju till cellen att ta upp glukos ur blodet, och fettcellen 
kräver denna signal för att ta upp det glukos den behöver för att framställa 
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det glycerol den behöver för att återförestra de fria fettsyror den tar upp ur 
kylomikroner!

Det finns alltså en teoretisk grund för att misstänka att fettinlagring i 
samband med en måltid är särskilt effektiv vid samtidigt intag av mycket 
sockerrika livsmedel som sötade drycker. Man kan även fundera på om en 
sockerfattig måltid ger en mer varaktig mättnad eftersom fettet inte lika 
effektivt lagras in i depåer, utan finns kvar i blodet som energisubstrat för 
användning under en längre tid efter måltid.

Fett frisätts ständigt från fettvävnad i form av fria fettsyror

Fettdepåernas netto fås som resultatet av in- och utflöde. En viss nedbryt-
ning av fettcellernas depåer sker ständigt och fettsyror transporteras ut ur 
cellen. Frisättningen av fett från cellen är låg vid överflöd av energirika 
ämnen i blod och interstitialvätska. Då fettcellens omgivning blir mera 
energifattig ökar fettfrisättningen.

När fett ska transporteras ut ur fettcellen, sker även detta först sedan 
den stora fettmolekylen hydrolyserats ner till glycerol och fria fettsyror, 
precis som när fettet en gång togs upp genom cellmembranet. Men inför en 
export av fett är det ett annat enzym, hormonkänsligt lipas, som är verk-
samt. hormonkänsligt lipas finns alltså inne i cellens cytoplasma. hor-
monkänsligt lipas genomför lipolys, vilket innebär att det hydrolyserar fett-
molekylens esterbindningar.

Nedbrytning av fettvävnad är hormonstyrd

Som namnet anger styrs hormonkänsligt lipas av hormoner. I första hand 
handlar det om insulin, som påverkar hormonkänsligt lipas genom att 
hämma det. hormonkänsligt lipas hydrolyserar fett i fettvävnad för att 
möjliggöra transport av fria fettsyror ut till celler som behöver energi. Om 
blodet är rikt på glukos och andra energirika ämnen, kommer insulin att 
utsöndras. Eftersom det i detta läge inte finns någon anledning att tära på 
energiresurserna i fettvävnad är det logiskt att låta insulin hämma hor-
monkänsligt lipas.

Ett hormon som däremot kan stimulera hormonkänsligt lipas är adre-
nalin och en variant av detta kallat noradrenalin. huruvida adrenalin sti-
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mulerar hormonkänsligt lipas i en viss del av kroppens fettvävnader, beror 
på vilken typ av receptor för adrenalinet som finns i den delen av fettväv-
naden. Eftersom typ av adrenalinreceptor i olika fettväv skiljer sig bero-
ende på kön, kan här finnas en del av förklaringen till varför män och kvin-
nor lagrar, eller rättare sagt behåller, fettväv på olika ställen. Enligt denna 
modell skulle kvinnans utvalt större fettlager förklaras av lokalt lägre 
respons på adrenalinstimulans av hormonkänsligt lipas i dessa områden.

Hormonkänsligt lipas hydrolyserar bort en fettsyra från fettmolekylen

När en fettmolekyl inne i en muskel- eller fettcell bryts ner till de tre fett-
syror och den glycerol den en gång byggdes upp av, så sker detta steg för 
steg. Fettsyrorna hydrolyseras en i sänder i en viss ordning.

hormonkänsligt lipas hydrolyserar bara bort den första fettsyran, när-
mare bestämt en av de yttre. Sedan får andra enzymer ta vid och plocka bort 
de återstående två fettsyrorna. När den första fettsyran väl är bortplockad, 
går det snabbt för de andra enzymerna att plocka bort de andra två. När den 
första fettsyran är borta, är detta en signal på att beslutet är fattat att bryta 
ner hela fettmolekylen, ett beslut som inte behöver omprövas.

Men den första fettsyrans bortmontering kräver noggrann kontroll, 
och hormonkänsligt lipas inväntar de rätta hormonella signalerna innan 
det skrider till verket.

Fria fettsyror från cellen transporteras i blodet bundna  
till serumalbumin

Innan de uttransporterade fettsyrorna från en fettcell kan tas upp av inter-
stitialvätskan och så småningom blodet, uppträder åter igen problemet 
med att transportera vattenskyende fett i de vattenbaserade transportsyste-
men lymfa och blod. Så även när det gäller flödet ut ur fettcellen måste först 
ett förpackningssteg till.

Problemställningen är i grunden alltså densamma när fett ska trans-
porteras från fettceller ut i blodet, som när fett från en måltid skulle trans-
porteras från tunntarmen ut i blodet. Men eftersom förutsättningarna är 
lite annorlunda för förpackningen ute i fettcellerna än i tunntarmsväggen, 
kommer den färdiga partikeln att ha en något annorlunda sammansätt-
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ning än kylomikronen. Den roll som spelades av fosfolipider, kolesterol och 
protein för transport av fett till cellen, spelas nu av proteinet serumalbu-
min. Serumalbumin är ett transportprotein som bland annat sköter pake-
tering av fria fettsyror som avgetts av fettceller. Serumalbumin har en 
hydrofob ficka som passar för att transportera en fettsyra.

Fria fettsyror från fettceller transporteras alltså i blodet bundna till 
albumin och når så småningom exempelvis muskelceller, där upptaget sker 
genom att fettsyran transporteras genom cellmembranet via en aktiv trans-
portprocess som inbegriper särskilda transportproteiner. 

Lipoproteiner klassificeras efter densitet

Eftersom fett i form av fria fettsyror ständigt frisätts från fettceller, måste 
förstås fettcellerna ta emot fettpaket för att inte gå på minus. cellerna tar 
emot kylomikroner från tunntarmsväggen med fett från måltider. Vidare 
skickar levern iväg fettpaket med adress till kroppens celler. De fettpaket 
som levern skickar ut, skiljer sig från kylomikronerna inte bara genom sin 
härkomst utan också genom sin sammansättning. Andelen protein och 
kolesterol är större i de lipoproteiner som levern avsöndrar, och andelen 
triglycerider är motsvarande mindre. Detta leder till att de lipoproteiner 
som levern avger har något högre densitet än kylomikronerna från tunn-
tarmsväggen, eftersom triglycerider och fria fettsyror väger mindre per 
volymenhet än protein.

Även andra lipoproteiner förekommer, och eftersom proportionerna av 
fett, kolesterol, kolesterolestrar, fosfolipider och protein skiljer sig åt, kom-
mer även deras respektive densitet att vara olika. Därför blir lipoproteiner-
nas densitet ett sätt att klassificera dem. De engelska förkortningarna för de 
olika densitetsgrupperna har även tagits upp i svenskan.

Det lipoprotein som transporterar triglycerider från levern ut till celler 
har exempelvis en mycket låg densitet, trots att det har en högre densitet än 
kylomikroner, och kallas VLDL (Very Low Density Lipoprotein).

VLDL transporterar triglycerider till cellen

Lipoproteiner, alltså i princip fett förpackat i protein, av klassen VLDL till-
verkas av levern och skickas med blodet till behövande celler. När en 
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VLDL-partikel når membranet på exempelvis en muskelcell, vidtar en serie 
processer för att möjliggöra överföring av VLDL-partikelns innehåll av fett 
genom muskelcellens membran och in till cellens cytoplasma.

Liksom i fallet med kylomikroner måste VLDL-partikelns innehåll av 
triglycerider först hydrolyseras till fria fettsyror. hydrolysen till fria fett-
syror sköts även här av enzymet lipoproteinlipas. Dessa fria fettsyror trans-
porteras sedan genom cellens membran in till cytoplasman.

När VLDL-partikeln tömts på sitt innehåll av triglycerider, kommer 
återstoden av partikeln att ha en högre densitet, eftersom det återstående 
förpackningsmaterialet (främst kolesterol och proteiner) har en högre den-
sitet än de triglycerider som nu lämnat partikeln.

VLDL övergår till LDL

När VLDL-partikeln avgett sitt innehåll av fett till målcellen och åter-
stodens densitet därigenom ökat, har ett avgörande steg tagits i en process 
där VLDL-partikeln övergår till att bli en LDL-partikel (Low Density Lipo-
protein). LDL har alltså utarmats på fett, men är fortfarande rik på koleste-
rol. Den nya partikeln får en ny roll som transportör av just kolesterol till 
cellerna.

Kolesterol är i sig en viktig ingrediens i exempelvis cellmembran, och 
dessutom en viktig utgångsstruktur för bland annat hormoner. En trans-
portör av kolesterol har därmed en viktig uppgift att fylla. LDL kan alltså 
sägas transportera kolesterol från levern till cellerna.

överlämnandet av kolesterol från LDL till cellen sker på ett mer brutalt 
sätt än när triglycerider plockas ner i fettsyror från kylomikroner och VLDL. 
När LDL igenkänts av receptorer i cellmembranets yta, kommer receptorer 
och LDL att dockas och det resulterande komplexet kommer i sin helhet att 
passera in genom cellmembranet. Väl därinne bryts LDL-strukturen ner 
och kolesterolet frigörs och kan utnyttjas av cellen. En LDL-partikel slutar 
alltså sina dagar inne i en cell, förutsatt att cellen tar upp den.

Överskott av LDL tas upp av kärlväggar

Om blodet innehåller mer LDL än cellerna hinner ta upp, kan LDL hinna 
oxideras av fria radikaler. Oxiderat LDL som kommer i kontakt med blod-
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kärlens väggar kan skada dessa, vilket triggar kroppens immunförsvar. Då 
kommer makrofager (en form av vita blodkroppar) att försöka omintetgöra 
den partikel som orsakade skadan. Makrofagerna kan emellertid inte bryta 
ner oxiderat LDL, utan en ansamling av makrofager och oxiderat LDL 
(med sitt innehåll av kolesterol) fås på kärlväggen.

Oxiderat LDL kommer på så vis att ansamlas på kärlväggarna i blod-
kärlen och vi har en början till bildning av arterioskleros. Ständigt över-
skott av LDL i kombination med förhöjd förekomst av fria radikaler kan 
därför ligga bakom hjärt-kärlkomplikationer. LDL har därför fått epitetet 
”det onda kolesterolet”.

Oxidation och upptag i kärlväggar är därför ett alternativt sätt för en 
LDL-partikel att avsluta en livscykel.

HDL transporterar kolesterol från cell till lever

Liksom ett dubbelriktat flöde av fett i olika former ständigt rör sig mellan 
cell och lever, går flöden av kolesterol mellan cell och lever hela tiden åt 
båda hållen. En anledning till att ett sådant dubbelriktat flöde behövs för 
metabolismens balans, är att kolesterol inte bara tillförs cellen från maten, 
så kallat exogent kolesterol, utan cellen har själv förmåga att syntetisera 
kolesterol, endogent kolesterol. För att cellen i varje ögonblick ska ha rätt 
balans när det gäller kolesterol är det viktigt att den har en möjlighet att 
exportera överflödigt kolesterol.

Den lipoproteinpartikel som sköter transporten av kolesterol ut från 
cellen har en mycket liten andel fett (mindre än 10 %) eftersom export av 
fett inte är dess uppgift. Därmed blir dess relativa innehåll av kolesterol, 
fosfolipider och protein desto större, med en hög densitet som följd. Parti-
keln kallas hDL (high Density Lipoprotein).

Eftersom levern är det enda organ i kroppen som kan bryta ner koleste-
rol, får hDL en kritisk roll när det gäller att åtgärda överskott av kolesterol. 
En faktor bakom inlagring av LDL (med sitt kolesterolöverskott) i kärlväg-
garna är mättnad eller överskott av kolesterol i cellerna. höga nivåer av 
hDL medför en god beredskap hos kroppen att transportera ut överflödigt 
kolesterol från cellerna till levern för nedbrytning, med minskad risk för 
inlagring av LDL och kolesterol i kärlväggarna som följd. hDL kallas där-
för ”det goda kolesterolet”.
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Det ”onda” och det ”goda” kolesterolet är olika partiklar

Genom sina olika kopplingar till önskvärda och icke önskvärda förlopp, 
har lipoproteinerna LDL och hDL givits namnen ”det onda kolesterolet” 
respektive ”det goda kolesterolet”. Dessa namn fyller en funktion genom 
att de signalerar viktiga olikheter i de olika lipoproteinerna.

Men det finns också problem men detta språkbruk. Dessa benämningar 
är lite missvisande, eftersom de strängt taget inte avser kolesterol, utan 
lipoproteiner där kolesterol bara är en av ingredienserna. Kolesterol är ett 
välbestämt ämne, men en viss välbestämd struktur. Det finns inte två for-
mer av ämnet kolesterol, utan bara en enda.

Däremot kan kolesterolet förpackas på olika sätt, och vi får bland annat 
de två olika lipoproteinerna LDL och hDL. Så när man talar om ”ont” och 
”gott” kolesterol, talar man egentligen inte om två olika ämnen, utan om 
två olika, komplext uppbyggda partiklar som består av flera olika ämnen.

Dietärt och endogent kolesterol balanserar varandra

Kroppen kan själv producera kolesterol för att se till att tillräckligt mycket 
utgångsmaterial finns för produktion av exempelvis hormoner som testos-
teron och östrogener. Detta är det endogena kolesterolet.

Men kolesterol ingår också i flera livsmedel, företrädesvis animala. På 
så vis tillförs kroppen exogent kolesterol.

När kroppens kolesterolbehov täcks av exogent kolesterol, kommer pro-
duktionen av endogent kolesterol att minska. Omvänt kommer en koleste-
rolfattig mathållning att leda till en höjd endogen syntes av kolesterol.

På så vis kan kroppen inom vissa ramar upprätthålla en balans i koles-
terolmängden.

Dessutom kan levern bryta ner kolesterol, vilket ger kroppen ännu 
större möjligheter att upprätthålla balansen av kolesterol.

Fett delas upp i glycerol och fettsyror

Esterbindningarna mellan fettmolekylens fettsyror och dess glyceroldel 
genomgår ständig hydrolys och återförestring. Fettmolekylens esterbind-
ningar är en slags svag punkt i molekylens struktur som lockar till ständiga 
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angrepp. Följer man en fettmolekyl från osten på smörgåsen utefter dess 
väg genom matsmältning, transport i blodet och senare processning i 
olika celler i kroppen kan en första reflexion bli att det hela är lite väl 
veligt. Men varje hydrolys och återförestring är en kontrollpunkt som är 
viktig för att kroppen ska ha koll på läget.

När det väl är dags att slutligen använda den koncentrerade energin 
i fettmolekylen, sker så den slutliga hydrolysen av esterbindningarna 
och de fria fettsyrorna får ta ett sista farväl av glycerolen och gå sitt eget 
öde till mötes. Efter den sista hydrolysen kommer de fria fettsyrorna att 
gå in i en serie nedbrytningssteg som är speciellt avpassade just för dem.

Glycerolen kommer att ha flera vägar att välja på. Som trekolsenhet 
kan den exempelvis via några enzymatiska steg omformas till pyruvat och 
därefter ha pyruvatets alla valsituationer framför sig.

Fettsyror bryts upp till acetylgrupper i β-oxidationen

De borthydrolyserade fria fettsyrorna tas omhand inne i mitokondrien. De 
fria fettsyrorna måste emellertid aktiveras innan de kan transporteras in i 
mitokondrien. Detta sker genom att de förestras till svavlet i koenzym-A 
(coA), på samma sätt som en acetylgrupp. Eftersom förestringen sker via 
just svavlet i coA, kallas den resulterande molekylen tioester (grekiskans 

”tio”, svavel). Denna förestring/aktivering kräver energi, och i vanlig ord-
ning är det ATP som står för fiolerna, dock på det lite ovanliga sättet att 
inte bara en utan två fosfatgrupper avspjälkas. Energin som behövs för 
aktiveringen är alltså så stor att två energirika bindningar måste brytas.

När fettsyran bundits till coA kan den transporteras genom mitokon-
driens membran varvid karnitin övertar transportörsrollen från coA. 
Kroppen kan bilda karnitin ur bland annat aminosyran lysin. 

Den fortsatta nedbrytningen av fettsyran sker inuti mitokondrien där 
fettsyran kapas upp stegvis i bitar om två och två kolatomer, nämligen till 
acetylgrupper. Uppkapningen börjar i karboxyländan av fettsyran, alltså 
där coA är bundet till fettsyran. De avkapade acetylgrupperna är alltså 
redan bundna till coA, som är beredd att transportera dem vidare.

Termen β-oxidation har att göra med ett alternativt sätt att numrera 
kolatomerna i en fettsyra, där man startar med karboxyländan. Enligt 
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angrepp. Följer man en fettmolekyl från osten på smörgåsen utefter dess 
väg genom matsmältning, transport i blodet och senare processning i 
olika celler i kroppen kan en första reflexion bli att det hela är lite väl 
veligt. Men varje hydrolys och återförestring är en kontrollpunkt som är 
viktig för att kroppen ska ha koll på läget.

När det väl är dags att slutligen använda den koncentrerade energin 
i fettmolekylen, sker så den slutliga hydrolysen av esterbindningarna 
och de fria fettsyrorna får ta ett sista farväl av glycerolen och gå sitt eget 
öde till mötes. Efter den sista hydrolysen kommer de fria fettsyrorna att 
gå in i en serie nedbrytningssteg som är speciellt avpassade just för dem.

Glycerolen kommer att ha flera vägar att välja på. Som trekolsenhet 
kan den exempelvis via några enzymatiska steg omformas till pyruvat och 
därefter ha pyruvatets alla valsituationer framför sig.

Fettsyror bryts upp till acetylgrupper i β-oxidationen

De borthydrolyserade fria fettsyrorna tas omhand inne i mitokondrien. De 
fria fettsyrorna måste emellertid aktiveras innan de kan transporteras in i 
mitokondrien. Detta sker genom att de förestras till svavlet i koenzym-A 
(coA), på samma sätt som en acetylgrupp. Eftersom förestringen sker via 
just svavlet i coA, kallas den resulterande molekylen tioester (grekiskans 

”tio”, svavel). Denna förestring/aktivering kräver energi, och i vanlig ord-
ning är det ATP som står för fiolerna, dock på det lite ovanliga sättet att 
inte bara en utan två fosfatgrupper avspjälkas. Energin som behövs för 
aktiveringen är alltså så stor att två energirika bindningar måste brytas.

När fettsyran bundits till coA kan den transporteras genom mitokon-
driens membran varvid karnitin övertar transportörsrollen från coA. 
Kroppen kan bilda karnitin ur bland annat aminosyran lysin. 

Den fortsatta nedbrytningen av fettsyran sker inuti mitokondrien där 
fettsyran kapas upp stegvis i bitar om två och två kolatomer, nämligen till 
acetylgrupper. Uppkapningen börjar i karboxyländan av fettsyran, alltså 
där coA är bundet till fettsyran. De avkapade acetylgrupperna är alltså 
redan bundna till coA, som är beredd att transportera dem vidare.

Termen β-oxidation har att göra med ett alternativt sätt att numrera 
kolatomerna i en fettsyra, där man startar med karboxyländan. Enligt 
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detta system börjar man numreringen med kolatomen närmast intill 
karboxylruppens kol. Karboxylgruppens kol får ingen beteckning, men 
kolet intill betecknas α. Sedan får de följande kolatomerna i kedjan 
beteckningarna β, Υ och så vidare genom det grekiska alfabetet.  Kola-
tomen med beteckningen β kommer att förändra sin omgivning från att 
enbart omfatta väten samt andra kolatomer, till att få bära ett dubbel-
bundet syre. β-kolet genomgår alltså en oxidation, och denna aspekt på 
processen har fått bidra med namnet.

β-oxidationen är cyklisk

Oxideringen av β-kolet sker genom att väten plockas bort 
i två steg, först av FAD och sedan av NAD+. Under oxide-
ringen hålls fettsyran bunden till coA. När β-kolet i fett-
syran blivit färdigoxiderat och fått sitt dubbelbundna 
syre, sker uppkapningen mellan β-kolet och α-kolet. Det 
ursprungliga karboxylkolet och α-kolet rycks därmed 
bort från kolkedjan i fettsyran. De utgör en 2-kolsenhet i 
form av en acetylgrupp som hålls i ett fast grepp av coA 
och gör sorti ut till höger från β-oxidationens scen. In 
från vänster kommer nu i stället en ny obunden coA och 
fattar tag i det som en gång var β-kolet.

Den situation som uppstår i och med att en ny coA 
bundit till det numera oxiderade gamla β-kolet, är iden-
tisk med hur det såg ut från början, med den enda skill-
naden att coA nu är bundet till en kolkedja som är två 
kolatomer kortare.

Därmed kan hela cykeln starta på nytt med gradvis 
oxidation av det kol som nu hamnar i β-position, alltså 
kolatomen två steg bort från det gamla β-kolet. Det 
gamla β-kolet spelar nu rollen av karboxylkol bundet till 
coA. Exakt samma enzymatiska steg upprepas nu, och 
får till resultat att ytterligare en 2-kolsenhet kapas av från 
kedjan.
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I β-oxidationen strippas fettsyran på väten

Då β-kolet ska oxideras inleds processen med att en trans-dubbelbindning 
introduceras mellan α-kolet och β-kolet. Detta är essensen i β-oxidationens 
steg 1.

Därmed måste två väten tas omhand. Den molekyl som tar hand om 
dessa två väten är till sin funktion och uppbyggnad besläktad med NAD+ 
och heter FAD. Liksom NAD+, som för övrigt kommer in i β-oxidationens 
tredje steg, är FAD en vätetransportör. Dess roll är alltså att transportera 
bort vätena till en annan arena.

Det syre som sedan ska tas upp av β-kolet, tillförs i form av en vatten-
molekyl. De två vätena i vattenmolekylen, varav ett följer med syret till att 
bilda en Oh-grupp på β-kolet och det andra tas upp av α-kolet, gör emel-
lertid att fettsyran får tillbaka de väten som togs bort i steg 1. Idén är ju att 
strippa fettsyran på väten, så i steg 3 plockas åter två väten bort. Denna 
gång är det som sagt vår gamla bekant NAD+ som gör jobbet. Slutligen 
kapas den omformade 2-kolsenheten av från fettsyran och transporteras 
bort av koenzym A.

För varje cykel om fyra steg i β-oxidationen, plockas alltså summa två 
väten bort. En mättad fettsyra på 18 kolatomer kapas upp till nio stycken 
acetylgrupper, i åtta kapningsrundor, varvid 8×2 = 16 väten plockas bort 
från fettsyran, en icke oväsentlig kemisk förändring av fettsyrans karaktär.

Av bara farten blir dessutom en vattenmolekyl per runda berövad sina 
två väten. För en 18-kolig fettsyra innebär detta att FADh2 och NADh+h+ 
kånkar iväg med inte mindre än 4×8 = 32 väten. I sammanhanget ska vi 
erinra oss att laddade vätebärare representerar koncentrerad energi. En 
väsentlig del av den kemiska energin i fett lyfts alltså över till vätebärarna i 
β-oxidationen.

Vätena från β-oxidationen kan bara tas omhand aerobt

Varken FAD eller NAD+ kan magasinera några större mängder väten. 
Deras funktion är att löpa som skyttlar mellan arenor där väten genereras 
till arenor där väten förbrukas.

I glykolysen kunde vi konstatera att den med väten laddade NADh+h+ 
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kunde dumpa sina väten på det just bildade pyruvatet och på så vis åter-
genereras till NAD+. Resultatet blev, i muskelcellen, mjölksyra. På så vis 
kunde NAD+ fortsätta sin verksamhet under anoxiska förhållanden.

I β-oxidationen är förutsättningarna annorlunda. här finns det vid 
brist på syre inget pyruvat som NADh+h+ kan dumpa sina väten på. För 
β-oxidationen finns inga anaeroba smygvägar. Enda vägen är den aeroba 
motorvägen.

Fettnedbrytning sker därför bara under aeroba förhållanden. Belast-
ningsnivåer över medelintensiv, säg 50-60 % av maximalt syreupptag, ökar 
därför inte fettbränningen nämnvärt. Fettbränning dominerar vid lågin-
tensiva aktiviteter, dels för att den kräver god syretillförsel, dels för att fett 
som energisubstrat bygger på långa och komplicerade transporter och för-
packningsprocedurer.

Alla fettsyror bryts ner via skapande av en transdubbelbindning

Den dubbelbindning som β-oxidationen inledningsvis intro-
ducerar mellan α- och β-kolen är av typen trans. Vi har alltså 
egna enzymer som kan skapa transdubbelbindningar i fett-
syror.

Man kan då fråga sig vad som sker när β-oxidationen går lös 
på en omättad fettsyra från växtriket och tuggat sig fram till 
cis-dubbelbindningen. Svaret på frågan lär oss grundprincipen 
för naturens sätt att lösa problem: att dela upp dem i småsteg, 
närmare bestämt små enzymatiska steg.

När β-oxidationen stöter på en cis-dubbelbindning träder ett särskilt 
enzym av typen cis-trans-isomeras in och överför den trilskande cis-bind-
ningen till en transbindning och därmed är β-oxidationen vips framme 
vid steg 2 utan att ha behövt bekymra sig om steg 1. Sedan tuggar 
β-oxidationen på som om ingenting hänt!

β-oxidationen ger acetylgrupper och lastade vätebärare

Jämfört med glykolysen som efter dekarboxyleringen av pyruvat lyckas 
producera två acetylgrupper är β-oxitationen en formidabel acetylgrupps-
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fabrik. För en normal fettsyra på 18 kol spottar den ur sig 9 acetylgrupper. 
För en fettmolekyl med 18 kol i var och en av de tre fettsyrorna betyder 
detta 3×9=27 acetylgrupper för en enda fettmolekyl.

Dessutom ger en typisk fettmolekyl (med 18-koliga mättade fettsyror) 
ifrån sig 3×32=96 väten som de två olika formerna av vätebärare lägger 
rabarber på för att ta med sig till en annan arena, där vätenas potentiella 
energi kan tas tillvara.

Slutsteget i den katabola väg som är unik för fett är acetylgruppen.
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Instuderingsfrågor

Varför är fett en så trög energikälla, trots att dess energiinnehåll är så högt?

I vilken huvudsaklig form kommer fettet från en måltid ut i blodet?

Första nedbrytningssteget av en fettmolekyl är en hydrolys. Vad innebär detta och 

vad blir resultatet?

hur går det till när en cell skall ta upp fett från blodet?

när fettmolekylen skall återuppbyggas i cellen behövs glycerol. Varifrån tas denna?

Varför gynnas fettinlagring av godis?

Vad är mekanismen bakom att kvinnor och män har olika lokalisering av fett?

Vad menar man egentligen när man talar om ont och gott kolesterol?

Vad menar man med endogent och exogent kolesterol? 

Vad åsyftar bokstaven β i β-oxidation?

Vad börjar β-oxidationen med och vad slutar den med?

Varför kan fettnedbytning bara ske aerobt?

Bemöt påståendet ”Transfett är farligt för att det är helt främmande för 

människokroppen”.
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Proteiner bryts ned till aminosyror

Matens innehåll av proteiner hydrolyseras som regel upp i sina enskilda 
aminosyror redan i tarmen genom inverkan av särskilda enzymer, pro-
teaser. De resulterande fria aminosyrorna tas upp av blodet till att ingå i 
aminosyrapoolen, som omfattar alla fria aminosyror i blod, interstitialvät-
ska och cytoplasma.

Genom att hydrolyseras upp i sina aminosyror berövas matens protei-
ner sin identitet och sin funktion, i den mån sådan återstår efter matlag-
ningens förberedande denaturering. Denna mer eller mindre fullständiga 
destruktion av intagna proteiners identitet är en mycket viktig kontroll-
punkt för en art för att inte riskera att påverkas av artfrämmande proteiner.

Den mytomspunna gamla drömmen om att få del av björnens styrka 
genom att äta björnkött kan man alltså glömma. Björnens muskelprotein 
bryts ner fullständigt och resulterar i precis samma 20 aminosyror som om 
man ätit havregrynsgröt, om än i något andra proportioner!

Att diabetiker brukar få insulin injicerat intravenöst beror på att insulin 
är ett protein som skulle brytas ner i mag-tarmkanalen om det tillfördes 
oralt.

Det finns dock några tankeväckande exempel på att proteiner i vissa 
lägen trots allt kan passera mag-tarmkanalen och komma oskadda ut i blo-
det. Det kanske vackraste fallet är spädbarn som ammas och då med 
modersmjölken även får i sig moderns immunoglobuliner. Immunoglobu-
liner är proteiner som ingår som viktiga delar av immunförsvaret. Moders-
mjölk innehåller dessa immunoglobuliner. Spädbarnets proteaser är ännu 
inte så utvecklade att de bryter ner moderns immunoglobuliner, utan dessa 
kan passera mag-tarmkanalen och tas upp av barnets blod och bidra till att 
bygga upp barnets eget immunförsvar.
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En del aminosyror satsar på solokarriär

hos vuxna slutar i princip alla intagna proteiner som enskilda aminosyror 
i aminosyrapoolen. Efter en kort tid där, blir de allra flesta av dem indragna 
i proteinsyntesen och hamnar på en mycket bestämd plats i något protein.

Men en del aminosyror kommer att gå andra, mer individuella vägar. 
De kan exempelvis utgöra utgångsmaterial för en kedja syntetiska steg som 
inte slutar med ett protein utan med något helt annat.

Aminosyran tyrosin är utgångsmaterial för syntes av hormonerna 
dopa, dopamin, noradrenalin och adrenalin. 

Aminosyran tryptofan omvandlas via två enzymatiska steg till seroto-
nin, som bland annat påverkar sömn, vakenhet och välbefinnande. 

Aminosyrornas huvudfunktion är att bygga upp proteiner

Ett protein byggs upp i närheten av en ribosom i cellens cytoplasma utifrån 
information om proteinets aminosyrasekvens. Denna information finns i 
cellkärnans DNA, närmare bestämt i den del av DNA som utgör genen för 
det aktuella proteinet.

Genens information kopieras över till en ny molekyl, mRNA som har 
som uppgift att ta informationen ut till cellen (”m” står för ”messenger”, 
budbärare). Väl ute i cytoplasman ska nu rätt aminosyror identifieras och 
samlas ihop bland alla fria aminosyror i aminosyrapoolen. Detta sköts av 
en uppsättning tRNA, en tRNA för varje aminosyra (”t” står för ”transfer”, 
överföring, transport). En tRNA dockar till sin aminosyra och tar med sig 
aminosyran till ”proteinverkstaden” (ribosomen) där enzymer är febrilt 
verksamma med proteinsyntesen. När det är dags för just den aktuella ami-
nosyran att peptidbindas till den föregående aminosyran i det växande 
proteinet, lämnar tRNA av sin last och ger sig av att söka reda på en ny 
aminosyra.

Aminosyror infogas alltså i det blivande proteinet genom att tRNA spe-
cifikt hämtar upp var och en av de 20 sorternas aminosyror i aminosyra-
poolen och överför dem till ribosomen där proteinsyntesen sker.

I en situation där dietärt protein motsvarar de dagliga förlusterna av 
protein, kommer merparten av det dietära proteinets aminosyror att 
användas i proteinsyntes.
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Som energikälla kan protein ses som en nödlösning då tillförsel av kol-
hydrater och fett inte är tillräcklig, eller då tillförseln av protein är större än 
behovet för proteinsyntesen.

Aminosyror blir energikälla vid överskott av protein

Då mer aminosyror hydrolyseras fram ur dietärt protein än vad som kan 
tas upp av aminosyrapoolen, startar en serie omformningar som gör ener-
gin i aminosyrorna tillgänglig.

Alla aminosyror har minst två hopkopplade kolatomer, ofta fler. Detta 
räcker för att konstatera att här finns möjligheter till oxidation och därmed 
energiutvinning.

Aminosyror kan vid överskott först deamineras (berövas sin 
aminogrupp) och därefter gå två huvudvägar för energiutvinning. 
Merparten aminosyror kan direkt eller indirekt omformas till pyru-
vat, varifrån flera möjligheter öppnar sig. De aminosyror som inte 
kan omformas till pyruvat kan i alla fall omformas till en acetyl-
grupp, och även i denna form kan kolskelettet från aminosyran 
antingen tankas på energi eller, vid överskott på energisubstrat, gå in 
i fettsyrasyntes.

De aminosyror som kan omformas till pyruvat kan via glukoneogenes 
slutligen dyka upp som glukos och kallas därför glykogena aminosyror. De 
aminosyror som inte kan gå denna väg utan är hänvisade till att bli acetyl-
grupper (och därmed utestängda från möjligheten att bli pyruvat och glu-
kos) kallas ketogena aminosyror, eftersom de under vissa förhållanden kan 
omformas till ketoner och ketonliknande ämnen. 

När aminosyrapoolen är mättad, kommer ytterligare tillförda kvanti-
teter aminosyror alltså att genomgå steg som, beroende på kroppens ener-
gistatus, antingen gör dem omedelbart tillgängliga för energiutvinning 
eller för upplagring i något av kroppens energilager.

Aminosyror måste deamineras för att kunna användas som energi

Den energi våra enzymer har möjlighet att utnyttja ligger i kolvätedelen av 
aminosyran. Visserligen ligger det en hel del energi bakom att bygga upp 
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en aminogrupp ur kvävgas från atmosfären och väte ur vatten. Men vi sak-
nar enzymer för att frigöra denna energi.

I stället kommer aminogruppen att kopplas bort från aminosyran 
genom deaminering. Efter deaminering kommer aminogruppen och 
kolskelettet att gå skilda vägar.

Deaminering ingår som en del i transamineringen, som är cellens sätt 
att få balans i sin aminosyrapool. Vissa aminosyror, de som inte är essen-
tiella, kan tillverkas genom att ett lämpligt kolskelett amineras. Amino-
gruppen som behövs för detta tas från en aminosyra som finns i överskott. 
Transaminering innebär alltså överflyttning av en aminogrupp från ett 
kolskelett till ett annat. De aminogrupper som kopplats loss från amino-
syror och som inte behövs för syntes av andra aminosyror, omformas och 
avgår med urinen.

En del av proteinnedbrytningen under fasta beror på glukoneogenes 
för att förse hjärnan med glukos

Undersökningar av ämnesomsättningen hos personer som genomgår fasta 
visar på en förhöjd nedbrytning av protein. Omfattningen av denna prote-
innedbrytning är högre än vad som kan förväntas utifrån den normala 
proteinomsättningen.

Förklaringen till detta ligger i glukoneo-
genesen. Vid sjunkande blodsockernivåer och 
med leverglykogen på upphällningen, växlar 
metabolismen gradvis över till glukoneogenes 
för att täcka främst hjärnans glukosbehov. En 
del av det råmaterial som behövs för gluko-

neogenesen tas då från vissa utvalda proteiner. 
Urvalet av proteiner som ska gå till glukoneogenes grundar sig på över-

levnadsstrategier. Eftersom den rådande situationen är brist på föda, kom-
mer först och främst de proteiner att brytas ner som har med matsmält-
ningen att göra, exempelvis de enzymer som deltar i katabolismen.

Efter några dagars fasta har kroppen en nedsatt aktivitet av matsmält-
ningsenzymer eftersom en stor del av dessa just använts för att ge glukos 
till hjärnan. Återgången till normal mathållning bör därför ske i små steg, 
så att nysyntes av dessa enzymer hinner ske.

aminosyror glukos

aminogrupp kolskelett pyruvat

deaminering glukoneogenes

acetyl-CoA
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Om fastan fortsätter dras efterhand fler typer av proteiner in i protein-
nedbrytningen, alltefter hur lätt kroppen kan undvara dem. Ganska snabbt 
kommer muskelprotein att tas i anspråk, inte minst för att det är den över-
lägset största proteinreserven. Däremot sparas centrala nervsystemets pro-
teiner in i det längsta.

När protein bryts ner för att försörja hjärnan med glukos, börjar alltså 
en lång och komplicerad väg. Efter uppbrytning i aminosyror och deami-
nering av dessa, går glykogena aminosyror in i glukoneogenesen. ATP 
investeras i att få kolskeletten att via pyruvat hopkopplas till glukos. Detta 
sker företrädesvis i levern, vars kondition alltså blir extra kritisk vid situa-
tioner av långvarig kolhydratbrist. Levern avsöndrar det nyframställda 
glukoset till blodet och slutligen passerar glukoset in till hjärnan via blod-
hjärnbarriären. Inne i hjärnan tar glykolysen hand om det nyframställda 
glukoset. Förloppet inbegriper alltså såväl anabola som katabola väg-
sträckor.

Proteinnedbrytning under fasta kan teoretiskt minskas genom att till-
föra den mängd glukos som hjärnan behöver, varvid 50–100 g/dag kan vara 
ett riktmärke. Frågan är emellertid hur specifikt glukosen i ett sådant läge 
verkligen kan nå hjärnan och inte sugas upp av alla andra glukoshungriga 
celler!

Slutsteget för proteinspecifik anabolism är därmed acetylgrupper, (även 
om vägen dit ibland kan gå via pyruvat och till och med omvägen via glu-
koneogenes).

protein

aminosyra

acetyl

pyruvat
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Instuderingsfrågor

Vad blir det av proteinerna under deras passage genom mage och tarm?

Varför kan inte insulin medicineras oralt?

Varför får man inte björnens styrka genom att äta björnkött?

Bemöt påståendet ”honung är nyttigt inte minst för att den innehåller värdefulla 

enzymer”.

hur är det möjligt att en ammande kvinnas immunoglubuliner överförs till barnet?

Vad måste ske innan överflödiga aminosyrors energiinnehåll kan börja utvinnas?

Varför leder en längre total fasta och svält till muskelförtvining?
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citronsyracykeln

Alla katabola vägar leder till acetylgrupper

Kolhydrater bryts via glykolysen ner till pyruvat, som transporteras in i 
mitokondrien och dekarboxyleras till acetylgrupper. Fettsyror kapas i 
β-oxidationen upp i acetylenheter. Proteiner kan brytas ner i sina amino-
syror som kan deamineras till acetylgrupper, ofta via pyruvat. Alkohol 
omformas via endast två enzymatiska steg till acetylgrupper.

Katabolismen av makronäringsämnen leder alltså oavsett startpunkt 
till acetylgrupper. På så vis har kroppen förenklat energihanteringen avse-
värt, eftersom alla följande steg i katabolismen är gemensamma, oavsett 
vad utgångsämnet en gång var. Detta är innebörden av begreppet konver-
gens i samband med katabolosmen.

För själva kolskeletten av makronäringsämnena återstår, sedan process-
ningen väl kommit till acetylgruppen, egentligen ett enda stort steg: att 
bryta upp denna återstående 2-kolsenhet till två stycken koldioxidmole-
kyler.

I citronsyracykeln delas acetylgruppen upp i två koldioxidmolekyler

Acetylgruppen går in i en cyklisk serie av åtta reaktioner kallad citronsyra-
cykeln. Namnet ”citronsyracykeln” kommer av produkten i det första reak-
tionssteget, citronsyra. Benämningen ”cykel” har uppstått för att den mole-
kyl som acetylgruppen dockas till från koenzym A återbildas vid förloppets 
slut. De enzymer som verkar under citronsyracykeln verkar alltså inte 
direkt på acetylgruppen, utan på hela de strukturer som utgörs av acetyl-
gruppen samt den molekyl den dockat till.
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citronsyracykeln sker inne i mitokondriens matrix, alltså i utrymmet 
innanför mitokondriens inre membran. För kolhydraternas del innebär 
detta att skådeplatsen förskjuts från cytoplasman in i mitokondrien. Denna 
förskjutning sker från och med att pyruvatet dekarboxyleras till en acetyl-
grupp, vilket också sker i matrix.

En mycket viktig förutsättning för den aeroba nedbrytningen av glukos 
(och även katabolismen av alkohol, proteiner och fett, som från och med 
acetylgruppen förlöper enligt samma metaboliska väg) är alltså god tillgång 
på den molekyl som acetylgruppen dockas till från koenzym A. Denna mot-
tagande molekyl, som acetylgruppen är bunden till genom citronsyracykeln, 
har huvudsakligen kolhydrater som sin källa, vilket är viktigt att hålla i min-
net när man diskuterar dieter som utesluter kolhydrater.

Nedbrytning till acetylgruppen är förspelet till citronsyracykeln

Fett är en långsammare energikälla på grund av att transporten av det vat-
tenskyende fettet i det vattenbaserade blodet kräver ett antal förpacknings- 
och transportsteg. Men när β-oxidationen väl genererat de första acetyl-
coA går det desto fortare, eftersom dessa går direkt in i citronsyracykeln. 
Dessutom sker β-oxidationen i mitokondrien, så ingen förflyttning krävs för 
att fragmenten från fettsyrorna ska kunna fortsätta in i citronsyracykeln.

Kolhydrater däremot är en snabb energikälla eftersom blodet inte har 
några problem med att transportera glukos till en arbetande muskelcell. 
Den inledande glykolysen, som alla kolhydrater måste igenom under såväl 
anaeroba som aeroba omständigheter, är oberoende av syretransport och 
utgör heller inget hinder tidsmässigt.

Men sedan blir det faktiskt kolhydraternas vidare öden som blir det 
mer komplicerade. Det pyruvat som var slutsteget i själva glykolysen, ska 
sedan transporteras in i mitokondrien av en särskild transportör. Inne i 
mitokondrien ska pyruvatet sedan dekarboxyleras innan den acetylgrupp 
erhålls som är det enda som kan gå in i citronsyracykeln.

Citronsyracykeln är aerob men innefattar inget syre!

Den acetylgrupp som bildas vid nedbrytningen av pyruvat ska sedan, pre-
cis som acetylgrupper från fett, alkohol och protein, brytas ned till ytterli-
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gare två koldioxidmolekyler. Det innebär att 2-kolskedjan ska kapas i två 
bitar och att acetylgruppens samtliga väten ska plockas bort.

Backar vi lite och följer glukosens väg genom glykolysen ner till pyruvat 
konstaterar man att inga syremolekyler behövs för något av de tio stegen 
och att hela denna del av kolhydraternas katabolism alltså är anaerob.

Inte heller pyruvatets transport in till mitokondrien och dess följande 
dekarboxylering innefattar något syre. De följande åtta stegen i acetylgrup-
pens uppkapning till två koldioxidmolekyler innefattar inte heller tillförsel 
av inandningsluftens syre, O2. Vad gäller den strippning av acetylgruppens 
väten som också sker i citronsyracykeln, är det vätetransportörerna NAD+ 
och FAD som suger till sig vätena, så inte heller här är något syre inblandat.

Ändå räknas citronsyracykeln till den aeroba delen av katabolismen, 
vilket kan verka märkligt.

Förklaringen ligger i de begränsade möjligheterna för de lastade väte-
transportörerna att bli av med de väten de plockar upp i citronsyracykeln. 
Vätebärarna måste kunna återgenereras för att kunna ta upp nya väten. I 
glykolysen kan de väten som togs upp, i brist på syre dumpas på pyruvatet 
självt och i muskelcellen bildas då mjölksyra.

Sedan det kritiska steget från pyruvat till acetylgrupp väl tagits, finns 
dock i människokroppen ingen väg tillbaka. De NADh+h+ och FADh2 
som sedan bildas kan inte bli av med sina väten genom att överlämna dem 
till någon av de molekyler som bildas i citronsyracykelns åtta steg. Enda 
sättet för vätebärarna att regenereras är att föra bort vätena till en annan 
arena. Denna andra arena ligger inte långt bort – den ligger också i mito-
kondrien – men den kräver syre från lungorna.

De vätebärare som laddas från β-oxidation och citronsyracykel har 
alltså det gemensamt att de inte kan hoppas på att bli av med sina väten till 
någon metabolit i dessa två förlopp. Endast syre finns som kandidat för att 
ta upp dessa vätens elektroner och protoner.

citronsyracykeln kräver i sig själv inget syre, men allt väte den genere-
rar kräver syre. Därför går citronsyracykeln inte igång förrän tillgången på 
syre är god. Och därför räknas citronsyracykeln till den aeroba delen av 
katabolismen.
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Acetylgruppen transporteras till citronsyracykelns första steg  
av koenzym A

Den acetylgrupp som fåtts som resultat av nedbrytningssteg specifika för 
de olika makronäringsämnena, representerar en stor mängd energi, och de 
följande aeroba stegen syftar till att omvandla denna energi till ATP.

Acetylgruppen är (eller kommer snart att bli) bunden till sin transpor-
tör, koenzym A (coA). Koenzym A är en relativt stor molekyl, med en kol-
kedja innefattande 21 kolatomer. Den är helt nödvändig för att aerob ener-
giutvinning ska ske, både ur kolhydrater och fett, och cellen framställer 
den ur vitaminet pantotensyra, även kallat vitamin B5. Att pantotensyra är 
utgångsmaterialet för koenzym A är just vad som gör pantotensyran till ett 
vitamin, alltså ett ämne vi måste få i oss i hela sin komplexa form, eftersom 
våra celler inte själva kan framställa det.

Koenzym A förvandlar inte acetylgruppen och utvinner inte någon 
energi ur den. Koenzym A är bara en transportör och ett exempel på en 
vanlig strategi i cellen: metaboliter lämnas inte bara åt sitt öde utan binds 
upp till specialdesignade molekyler som i sin tur kan kontrolleras via sig-
nalsystem som hormoner eller sofistikerade feed back-mekanismer. På så 
vis får cellen en helt annan kontroll på vad som försiggår i den.

Det finns trots allt en energiaspekt på processen att koenzym A tar upp 
och avger acetylgruppen. Det frigörs nämligen energi då acetylgruppen 
lämnar koenzym A. Det blir därför lätt för koenzym A att avlämna acetyl-
grupper. En del av stegen i citronsyracykeln skulle inte kunnat ske om inte 
denna energi frigjorts då koenzym A kopplar bort acetylgruppen. Men 
strängt taget används inte denna energi till omedelbar ATP-syntes, utan 
till att få citronsyracykeln att gå runt, vilket så småningom genererar ATP.

I citronsyracykelns första steg dockas acetylgruppen till oxaloättiksyra

Koenzym A avlämnar acetylgruppen, med sina två kolatomer, till oxalo-
ättiksyra (även kallad oxaloacetat) som har fyra kolatomer. Resultatet blir 
en molekyl med sex kolatomer, citronsyra, som har gett denna cykel dess 
namn.

I de fortsatta stegen kommer den 6-koliga citronsyran att kapas på två 
kol, ett i taget, för att komma tillbaka till den 4-koliga oxaloättik syran som 
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Acetylgruppen transporteras till citronsyracykelns första steg  
av koenzym A

Den acetylgrupp som fåtts som resultat av nedbrytningssteg specifika för 
de olika makronäringsämnena, representerar en stor mängd energi, och de 
följande aeroba stegen syftar till att omvandla denna energi till ATP.

Acetylgruppen är (eller kommer snart att bli) bunden till sin transpor-
tör, koenzym A (coA). Koenzym A är en relativt stor molekyl, med en kol-
kedja innefattande 21 kolatomer. Den är helt nödvändig för att aerob ener-
giutvinning ska ske, både ur kolhydrater och fett, och cellen framställer 
den ur vitaminet pantotensyra, även kallat vitamin B5. Att pantotensyra är 
utgångsmaterialet för koenzym A är just vad som gör pantotensyran till ett 
vitamin, alltså ett ämne vi måste få i oss i hela sin komplexa form, eftersom 
våra celler inte själva kan framställa det.

Koenzym A förvandlar inte acetylgruppen och utvinner inte någon 
energi ur den. Koenzym A är bara en transportör och ett exempel på en 
vanlig strategi i cellen: metaboliter lämnas inte bara åt sitt öde utan binds 
upp till specialdesignade molekyler som i sin tur kan kontrolleras via sig-
nalsystem som hormoner eller sofistikerade feed back-mekanismer. På så 
vis får cellen en helt annan kontroll på vad som försiggår i den.

Det finns trots allt en energiaspekt på processen att koenzym A tar upp 
och avger acetylgruppen. Det frigörs nämligen energi då acetylgruppen 
lämnar koenzym A. Det blir därför lätt för koenzym A att avlämna acetyl-
grupper. En del av stegen i citronsyracykeln skulle inte kunnat ske om inte 
denna energi frigjorts då koenzym A kopplar bort acetylgruppen. Men 
strängt taget används inte denna energi till omedelbar ATP-syntes, utan 
till att få citronsyracykeln att gå runt, vilket så småningom genererar ATP.

I citronsyracykelns första steg dockas acetylgruppen till oxaloättiksyra

Koenzym A avlämnar acetylgruppen, med sina två kolatomer, till oxalo-
ättiksyra (även kallad oxaloacetat) som har fyra kolatomer. Resultatet blir 
en molekyl med sex kolatomer, citronsyra, som har gett denna cykel dess 
namn.

I de fortsatta stegen kommer den 6-koliga citronsyran att kapas på två 
kol, ett i taget, för att komma tillbaka till den 4-koliga oxaloättik syran som 
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det hela började med. Sedan kan den ”nya” oxaloättik syran ta upp en 
ny acetylgrupp och så upprepas cykeln.

De två kolatomer som i form av två koldioxider kapas bort från 
citronsyran härstammar intressant nog inte från den acetylgrupp 
som i steg 1 binds till oxaloättiksyra. De kol som går bort i citron-
syracykeln kommer i stället från det oxaloacetat som i steg 1 adopte-
rade acetylgruppen. Först under tredje varvet kommer det att bli kol-
dioxid av de kolatomer som ingick i första varvets acetylgrupp.

I citronsyracykeln oxideras två kolatomer i citronsyran  
till två koldioxidmolekyler

I det tredje och det fjärde steget i citronsyracykeln avgår varsin koldioxid-
molekyl. Även om kolatomerna i dessa koldioxidmolekyler inte egentligen 
härstammar från acetylgruppen, blir slutresultatet ändå att det av en ace-
tylgrupp och en oxaloättiksyra har bildats två koldioxidmolekyler och 
återbildats oxaloättiksyra. I den nybildade oxaloättiksyran är de två kol-
atomerna från den ursprungliga acetylgruppen inbyggda, men dessa kom-
mer att kunna omvandlas till koldioxid i kommande varv i citronsyra-
cykeln.

Acetylgruppen för med sig en enda syreatom, vilket inte räcker för att 
oxidera två kol till koldioxid. Men inte ens i citronsyracykeln tas inand-
ningsluftens syre i anspråk. I stället tas tre syreatomer från vatten.

I citronsyracykeln tas väten bort från acetylgruppen  
av två olika vätebärare

Den vätebärare som är inblandad i glykolysen, NAD+, är även verksam i 
citronsyracykeln. NAD+ kommer in i tre steg i citronsyracykeln, och i 
varje steg tar den upp två väten. Eftersom citronsyracykeln enbart är igång 
under aeroba förhållanden, kommer de två resulterande NADh+h+ att 
kunna avlämna sina väten till en serie ämnen som så småningom låter 
dessa väten förenas med inandningsluftens syre till att bli vatten. I citron-
syracykeln finns därför inga alternativa vägar vid brist på NAD+, så som 
kan bli fallet i glykolysen.
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Däremot kan citronsyracykelns effektivitet drabbas om NAD+ behövs i 
onormalt stora mängder för andra ändamål, till exempel oxidation av stora 
mängder alkohol. Då etanol bryts ner och oxideras, först till acetaldehyd 
och sedan till en acetylgrupp, är det NAD+ som tar upp vätena. I en sådan 
situation kommer anabolismen av kolhydrater och fett att kunna få kon-
kurrens från anabolism av alkohol, främst i leverceller där en stor del av 
etanolen processas.

Men just i citronsyracykeln finns dessutom en annan vätetransportör, 
som dock bara kommer in i ett av de fyra väteavgivande stegen. Denna 
andra vätetransportör heter FAD och har många likheter i uppbyggnad 
och funktion med NAD+. FAD kan dock inte ersätta NAD+. Vid brist på 
NAD+ kan alltså inte FAD träda in i dess ställe, utan citronsyracykeln 
kommer att gå långsammare.

Citronsyracykeln ger energi i form av ATP, NADH+H+ och FADH2

De stora energimängderna som trollas fram i citroncyracykeln finns repre-
senterade i de fulladdade vätebärarna (egentligen elektronbärarna) från de 
olika oxidationsstegen då elektroner och protoner strippas bort från kol-
kedjan. Men dessutom utvinns för varje varv i citronsyracykeln en ATP. 
Denna ATP bildas, liksom vid glykolysen, utan att vägen gås via uppbygg-
naden av en protongradient. 
 När citronsyracykeln gått igenom ett varv, är acetylgruppen, vare sig den 
kommer från kolhydrater, alkohol, fett eller protein, söndersmulad i två 
enskilda kol. Dessa två kol är dessutom maximalt oxiderade till koldioxid, 
som transporteras i blodet till lungorna och andas ut.

Om utgångspunkten var kolhydrater, hydrolyserade till glukosmoleky-
ler, har vi efter två varv, ett varv för var och en av de två acetylgrupperna 
från det ursprungliga kolskelettet, nått fram till sex koldioxidmolekyler 
(inklusive de två som bildades vid dekarboxyleringen av vart och ett av de 
två pyruvaten i förspelet till citronsyracykeln).

För en fettsyras vidkommande ska citronsyracykeln genomlöpas en 
gång för varje acetylgrupp som β-oxidationen ger, och slutar med lika 
många koldioxider som antalet kolatomer i fettsyran.

Aminosyror som tidigare deaminerats och fått sina återstående kol-
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skelett reducerade till acetylgrupper slutar sina dagar som koldioxid (om de 
inte sammanfogas till fettsyror).

Alkohol har den unika egenskapen att redan innan den hamnar i mun-
nen vara en 2-kolsenhet. Endast två ommöblerande steg behövs för att 
överföra den till en acetylgrupp, varför etanol kandiderar bland de födo-
ämnen som snabbast kan gå in i citronsyracykeln (vilket emellertid inte gör 
etanol till någon snabbt tillgänglig energi för muskelceller, eftersom det är 
levern som tar upp den mesta etanolen).

Men fortfarande har vi inte kommit i kontakt med inandningsluftens 
syre! Vid det här laget har vi lagrat upp en hel del väte i form av NADh+h+ 
och FADh2. Innan dessa väten mött syre och bildat vatten har vi inte nått 
slutpunkten i nedbrytningen av acetylgruppen.

Men vi kan också konstatera att vi redan nu, för glukosens vidkom-
mande, ökat på utdelningen av ATP jämfört med vad vi fick ut av enbart 
glykolysen. För varje varv i citronsyracykeln får vi ut en ATP, så för de båda 
acetylgrupperna ur den ursprungliga glukosen får vi två ATP, förutom de 
två ATP vi fick i glykolysen.
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Instuderingsfrågor

Varför kan man säga att alla makronäringsämnen så småningom kommer in i 

citronsyracykeln?

Vad börjar citronsyracykeln med?

Vad är syftet med citronsyracykeln?

Var i kroppen sker citronsyracykeln? Var i cellen?

Vad sker i det steg som länkar ihop glykolys med citronsyracykeln?

Citronsyracykeln bryter ner 2-kolsenheter, men citronsyra innehåller 6 kolatomer. 

hur hänger detta ihop?

Fullständig aerob nedbrytning av kolhydrater och fett slutar med att kolatomerna 

föreligger som koldioxid. I vilka steg bildas koldioxid?

Kolhydraternas och fetternas kolatomer skall strippas på de väten som från början 

satt på dem. hur går detta till?
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Elektrontransportkedjan

I elektrontransportkedjan möter acetylgruppens väten slutligen syre

I glykolysen, β-oxidationen och citronsyracykeln tas energirika molekylers 
väten upp av vätebärare. I glykolysen är vätebäraren NAD+. I β-oxidationen 
och citronsyracykeln är vätebärarna av två slag: NAD+ och FAD. 

Under aeroba förhållanden kan de fullmatade vätebärarna NADh+h+ 
och FADh2 överlämna sina två väten till en serie enzymer och andra kom-
plexa molekyler som steg för steg utvinner den energi som finns i vätena.

Processen då energi utvinns ur vätena kallas cellandningen eller elek-
trontransportkedjan. Varje term uttrycker en viktig aspekt av det som sker. 
Processen sker ute i cellerna, varvid syre förbrukas och koldioxid bildas, 
precis som vid vanlig andning. Men det hela handlar egentligen om att ta 
vara på den energi som finns i elektronerna i de väten som vätebärarna för 
med sig. Detta sker stegvis, genom att elektronerna transporteras från den 
ena molekylen till den andra, som i en kedja, alltmedan de tankas på sin 
energi. Alltså en elektrontransportkedja. Även fotosyntesen bygger på en 
elektrontransportkedja, och även i fotosyntesens elektrontransportkedja 
utnyttjas energi i elektroner till att syntetisera ATP. Men talar man bara om 
”elektrontransportkedjan” avser man normalt cellandningens elektron-
transport.

Elektrontransporten sker, liksom citronsyracykeln, inne i mitokon-
drierna. citronsyracykeln och elektrontransportkedjan sker ändå inte på 
identiska ställen. citronsyracykeln sker innanför mitokondriens inre 
membran, i mitokondriens matrix, medan elektrontransporten sker i själva 
det inre membranet.
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Elektrontransporten är liksom glykolysen och citronsyracykeln uppde-
lad i flera olika steg. Vad gäller elektrontransportkedjan så innebär tre av 
dessa steg att energin i vätena, och främst då i deras energirika elektroner, 
utnyttjas till att pumpa ut protoner, h+,  ur mitokondriens matrix. Den 
protongradient som på så vis skapas fungerar precis som protongradienten 
i de gröna växternas kloroplaster. I elektrontransportkedjan ligger energi-
upplagringen i den protongradient som skapas över mitokondriens inre 
membran. Precis som i fotosyntesen är den skapade koncentrationsskillna-
den över mitokondriens inre membran en form av energi.

Vätenas energi överförs stegvis till proteiner i mitokondriens inre mem-
bran som använder energin till utpumpningen. Den uppkomna proton-
gradienten utnyttjas i ett följande steg till att fosforylera ADP till ATP, 
samtidigt som de två vätena, nu i ett lägre energitillstånd än när de kom in 
i cellandningen, får förena sig med syre och slutligen bilda vatten.

Elektrontransportkedjan ger ATP då vätena i NADH+H+ och FADH2 
förenas med syre

Ser man till kolhydratkatabolismen, ger elektrontransportkedjan mycket 
mer ATP per glukos än både glykolys och citronsyracykeln tillsammans. 
Anledningen är att de väten som tagits upp av NAD+ och FAD i både 
glykolys och citronsyracykel representerar stora mängder energi och att 
denna förverkligas först i elektrontransportkedjan.

Elektron
transport

kedjan 
utnyttjar 

energin hos 
elektroner till 
att driva ett 
protonflöde 
ut ur mito
kondriens 

matrix. 
Protonerna 

dras av 
baksugen in 
igen igenom 
ATPsyntas 

som utnyttjar 
protonflödets 
energi till att 

framställa 
ATP ur 

ADP+Pi.

33646_inlaga.indd   230 2011-08-24   15.37



231

18  Elektrontransportkedjan

Under aeroba förhållanden kommer de väten som plockats bort från 
fettmolekylen och glukosmolekylen att överlämnas av vätebäraren för att 
sedan via flera steg nå inandningsluftens syre. Två väteatomer överlämnas 
till varje syreatom och resultatet blir en vattenmolekyl som sedan går ut ur 
cellen, tas upp av blodet och förs till njurarna eller lungorna för bortfors-
ling ur kroppen.

Vätebäraren lämnar alltså inte över vätena direkt till syret. För att få ut 
maximal energi, d.v.s. för att kunna generera det maximala antalet ATP, 
sker överlämnandet via ett tiotal mellanhänder. Dessa mellanhänder utgörs 
av komplicerade molekyler som har förmågan att ta upp och processa 
vätena, eller rättare sagt de elektroner och protoner de består av, i små steg 
som på ett sinnrikt sätt leder till uppbyggnad av protongradienten över 
mitokondriens inre membran. Slutligen har vätena, och i synnerhet deras 
elektroner, tankats på så mycket av sin energi att enda sättet att få ut den 
sista gnuttan är att låta dem förenas med syre. Därmed har också proton-
gradienten byggts upp maximalt.

Slutsteget i denna process är att portarna i mitokondriens inre mem-
bran öppnas, protonerna få strömma tillbaka in genom membranet och då 
driva den process som genererar ATP. Det skapas cirka 2,5 ATP för varje 
par av väten som avlevererats av vätebäraren NADh+h+. För de väten som 
levererats via FADh2 genereras omkring 1,5 ATP.

Mitokondrier framställer ATP på samma sätt som kloroplaster

Alla varelsers samtliga energikrävande processer sker genom ATP. I foto-
syntesen används solljusets energi till att excitera elektroner, som under sin 
vidare transport i en kedja av molekyler ger upphov till en protongradient 
som driver enzymet ATP-syntas som slutligen låser den ursprungliga ljus-
energin kemiskt i ATP-molekylen. Den kemiska energin i ATP används 
sedan till alla energikrävande syntessteg i växten, då bland annat kompli-
cerade molekyler av kolhydrater, fetter och proteiner byggs upp.

Slutsteget i djurcellens energiutvinning ur kolhydrater, fetter och pro-
teiner är att låta de energirika elektronerna i de uppbrutna bindningarna 
löpa ett gatlopp i en ny elektrontransportkedja, nu i mitokondriens inre 
membran, där deras energi används till att ”återskapa” en protongradient 
som kan driva samma enzym, ATP-syntas, till att framställa ATP igen. 
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Detta är trots allt enda sättet för oss att leva, eftersom djurcellen, liksom 
växtcellen, bara kan använda ATP som molekylär energivaluta.

Energin i växtens ATP användes för att syntetisera kolhydrater. Kolhy-
draterna används av djurcellen till att ”regenerera” ATP för sitt eget energi-
behov.

Mönstret med elektrontransportkedja, protongradient och ATP-syntas 
är ett så framgångsrikt koncept att det används av både växter och djur. 
Även en växt kan frigöra energi genom att glukos från dess kolhydratlager 
får genomgå glykolys, och därefter skickas till mitokondrierna för citronsy-
racykel och elektrontransportkedja. ATP-syntas är inte identiskt uppbyggt i 
kloroplaster och mitokondrier, men det är sällan som komplexa molekyler i 
olika ”omgivning” är det, inte ens i närstående arter. Likheterna i kloroplas-
tens och mitokondriens ATP-syntas är dock betydligt större än skillnaderna.

Däremot skiljer sig molekylerna i de två typerna av elektrontransport-
kedjor åt. Detta kan man också förvänta sig, eftersom det i det ena fallet 
handlar om att excitera elektroner med ljusets hjälp, i det andra fallet om 
att ta vara på redan befintlig energi i energirika elektroner.

NAD+ tar upp elektroner reversibelt

När NAD+ tar upp två elektroner och två vätejoner i glykolysen eller citron-
syracykeln, gör den det tillräckligt bestämt för att inte processen ska bli 
hängande för att elektronerna och vätejonerna inte blir omhändertagna. 
Men elektroner och vätejoner sitter inte hårdare i NADh+h+ än att de kan 
lämna sin bärare, vilket ju är nödvändigt för att regenerera NAD+.

Det är i första hand de två upptagna elektronerna i NADh+h+ som 
representerar energi. Att vätejoner samtidigt plockas upp är visserligen 
ofrånkomligt, om inte annat så för att med sina positiva laddningar balan-
sera upp elektronernas negativa, men det är energin i elektronerna som det 
hela egentligen handlar om.

Även om elektronerna i NADh+h+ kan lämna sin bärare, kan de inte 
ge sig av på en simtur i mitokondriens matix alldeles på egen hand. Precis 
som i elektriska kretsar sker utbyten och transport av elektroner alltid mel-
lan, eller utmed bärare. I elektriska kretsar handlar det om koppartrådar, 
om litiumjoner i litiumhydridbatterier, eller om blyjoner i blybatterier. 
Elektronerna i NADh+h+ lämnar bara sin bärare om det finns någon 
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annan organisk molekyl eller en proteinbunden metalljon som kan erbjuda 
dem bättre villkor. Bättre villkor för en elektron är liktydigt med lägre 
energi. Mellanskillnaden i energi kan i vissa fall användas till att förmå 
vätejoner att röra sig mot en koncentrationsskillnad, alltså från låg till hög 
koncentration. På så vis håller elektronflödet igång ett protonflöde. Kopp-
lingen mellan elektronflöde och protonflöde är den ena av två grundprin-
ciper i elektrontransportkedjan. Den andra är kopplingen mellan den ska-
pade protongradienten och syntes av ATP.

Energirika elektroner är löst sittande elektroner

Elektrontransportkedjan handlar om elektronöverföringar mellan mycket 
komplexa molekyler. Men vi kan närma oss de grundläggande mekanis-
merna genom att titta lite på ett betydligt enklare exempel där enbart kop-
par och zink är inblandade. 

Koppar kan föreligga antingen som neutrala kopparatomer cu eller som 
tvåvärda kopparjoner cu2+. (Det finns även envärda kopparjoner cu+, men 
vi bortser från dem just nu.) De tvåvärda kopparjonerna cu2+ kan ta upp 
två elektroner och bli cu (kopparatomer). Omvänt kan cu förlora två elek-
troner och bli kopparjoner cu2+. ökar man inslaget av elektroner runt en 
partikel reducerar man partikeln. Omvänt, när man minskar inslaget av 
elektroner, oxiderar man partikeln. Kopparjonen cu2+ blir därmed den oxi-
derade formen av kopparatomen cu, som är den reducerade formen.

I elektrontransportkedjan kommer en serie organiska molekyler 
att i sin oxiderade form (ox-form) kunna ta upp elektroner och 
övergå i sin reducerade form (red-form). Sedan kan den organiska 
molekylen i sin reducerade (elektronbärande) form i sin tur avge sina 
elektroner till nästa organiska molekyl i kedjan, och då själv återgå till sin 
oxiderade form och bli redo att ta upp nya elektroner. Många atomer och 
molekyler uppträder i två sådana former och kallas då ett redoxpar.

Lägger man en bit metallisk koppar i ett glas vatten där man också häl-
ler i kopparsulfat, löser sig kopparsulfatet och man får fria kopparjoner 
cu2+ som färgar vattnet vackert blått och simmar runt omkring den 
metallglänsande kopparbiten som består av kopparatomer cu. cu kan 
avge elektroner och bli cu2+. cu2+ kan ta upp elektroner och bli cu. Vilket 
kommer då att ske?

Cu        Cu2+ + 2e-

 red      ox

När koppar
atomen 

förlorar två 
elektroner, 
övergår den 

från en 
reducerad 

form (red) till 
en oxiderad 
form (ox). 
Processen 

kallas oxida
tion.
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Svaret är att ingetdera sker. Den blå färgen förblir vackert blå, vilket 
talar om för oss att kopparjonerna inte tar upp elektroner och blir metallisk 
koppar. Kopparbiten fortsätter att vara skinande blank, så atomerna på 
dess yta verkar inte intresserade av att ge ifrån sig några elektroner och bli 
kopparjoner och bilda ärg på metallytan.

Om vi tänker oss att en ”snäll” kopparatom faktiskt skulle ge bort två 
elektroner, skulle dessa förstås genast tas omhand av en elektronhungrig 
kopparjon, som skulle bli en kopparatom. Som neutral kopparatom trivs 
den inte längre i vatten utan vill hellre vara bland de andra kopparato-
merna i metallbiten. Den snälla kopparatomen som gav bort sina elektro-
ner – ja, den har nu blivit en laddad jon och kan inte vara kvar i metallbiten, 
utan måste ge sig ut i vattnet och kyla av sin positiva överskottsladdning 
med vattenmolekylernas negativt laddade syrehörn. Vi är med andra ord 
tillbaka där vi började, utan någon enkel möjlighet att konstatera vad som 
skett – om något skett!

På samma ointressanta vis blir det om vi lägger en bit zink Zn i ett glas 
vatten där vi hällt zinksulfat. Zinksulfatet löser sig och fria zinkjoner Zn2+ 
bildas. Men sen händer just inte något mer.

Men sätter vi de två glasen i ledande förbindelse med varandra börjar vi 
kunna konstatera att den blå färgen i kopparglaset börjar försvinna. Samti-
digt ser vi att zinkblecket i det andra glaset börjar få rundare konturer och 
kanske rentav små hål – zinkatomer har försvunnit! Att den blå färgen i 
kopparglaset försvinner betyder att kopparjoner försvinner. Men vad blir 
det av det som försvinner? Och varför sker något överhuvudtaget?

Det som sker är att zinkatomer oxideras till zinkjoner. De elektroner 
som zinken gjorde sig av med när den blev jon, går via förbindelsen mellan 
de två glasen till kopparjonerna som tar upp elektroner och blir metallisk 
koppar. Om vi efter en stund plockar upp kopparblecket, torkar det och 
väger det kan vi konstatera en viktökning – kopparatomer har tillkommit. 
Zinkblecket däremot har minskat i vikt.

Förklaringen till att detta sker är att de två glasen, med de två redoxpa-
ren, konkurrerar om elektroner. De är som två marknader med olika pris-
nivå för samma vara, som plötsligt sätts i förbindelse med varandra. Varan 
kommer att röra sig till marknaden med den högre prisnivån, d.v.s. dit där 
köparna är beredda att betala det högre priset. Elektronerna kommer att 
röra sig till det redoxpar där ox-formen har störst kraft att ta upp dem.

Cu2+ + 2e-       Cu Zn        Zn2+ + 2e-

Zn2+      Zn

Koppar-
bleck

Cu

Zink-
bleck

2e-

2e-

saltbro

2e-

+
Cu2+
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Svaret är att ingetdera sker. Den blå färgen förblir vackert blå, vilket 
talar om för oss att kopparjonerna inte tar upp elektroner och blir metallisk 
koppar. Kopparbiten fortsätter att vara skinande blank, så atomerna på 
dess yta verkar inte intresserade av att ge ifrån sig några elektroner och bli 
kopparjoner och bilda ärg på metallytan.

Om vi tänker oss att en ”snäll” kopparatom faktiskt skulle ge bort två 
elektroner, skulle dessa förstås genast tas omhand av en elektronhungrig 
kopparjon, som skulle bli en kopparatom. Som neutral kopparatom trivs 
den inte längre i vatten utan vill hellre vara bland de andra kopparato-
merna i metallbiten. Den snälla kopparatomen som gav bort sina elektro-
ner – ja, den har nu blivit en laddad jon och kan inte vara kvar i metallbiten, 
utan måste ge sig ut i vattnet och kyla av sin positiva överskottsladdning 
med vattenmolekylernas negativt laddade syrehörn. Vi är med andra ord 
tillbaka där vi började, utan någon enkel möjlighet att konstatera vad som 
skett – om något skett!

På samma ointressanta vis blir det om vi lägger en bit zink Zn i ett glas 
vatten där vi hällt zinksulfat. Zinksulfatet löser sig och fria zinkjoner Zn2+ 
bildas. Men sen händer just inte något mer.

Men sätter vi de två glasen i ledande förbindelse med varandra börjar vi 
kunna konstatera att den blå färgen i kopparglaset börjar försvinna. Samti-
digt ser vi att zinkblecket i det andra glaset börjar få rundare konturer och 
kanske rentav små hål – zinkatomer har försvunnit! Att den blå färgen i 
kopparglaset försvinner betyder att kopparjoner försvinner. Men vad blir 
det av det som försvinner? Och varför sker något överhuvudtaget?

Det som sker är att zinkatomer oxideras till zinkjoner. De elektroner 
som zinken gjorde sig av med när den blev jon, går via förbindelsen mellan 
de två glasen till kopparjonerna som tar upp elektroner och blir metallisk 
koppar. Om vi efter en stund plockar upp kopparblecket, torkar det och 
väger det kan vi konstatera en viktökning – kopparatomer har tillkommit. 
Zinkblecket däremot har minskat i vikt.

Förklaringen till att detta sker är att de två glasen, med de två redoxpa-
ren, konkurrerar om elektroner. De är som två marknader med olika pris-
nivå för samma vara, som plötsligt sätts i förbindelse med varandra. Varan 
kommer att röra sig till marknaden med den högre prisnivån, d.v.s. dit där 
köparna är beredda att betala det högre priset. Elektronerna kommer att 
röra sig till det redoxpar där ox-formen har störst kraft att ta upp dem.

Cu2+ + 2e-       Cu Zn        Zn2+ + 2e-
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Såväl metaller med sina joner som organiska ämnens 
par av red- och ox-former kan ordnas i samma tabell om 
man vill. Ämnen med mycket hög förmåga att ta till sig 
elektroner är bland annat ädelmetallerna: joner av silver 
och guld kommer högt upp, eftersom de har en stark ten-
dens att ta upp elektroner och bli (och förbli!) ren metall. 
Guldmynt slagna på 1500-talet av guld från det just kros-
sade inkariket, och under storm eller anfall av engelska 
pirater sjunkna till Karibiska havets botten, kan idag 
plockas upp intakta och glänsande efter ett halvt millen-
nium i starkt korroderande havsvatten!

Men även syre utmärker sig genom sin starka förmåga att ta till sig elek-
troner. Finns även vätejoner tillgängliga kan syre ta upp både elektroner 
och vätejoner och bilda vatten, och det är just det som är elektrontrans-
portkedjans slutpunkt.

Elektroner kommer att flöda från det redoxpar som håller lösast i sina 
elektroner. Eftersom elektroner i rörelse är en energiform (elektricitet) blir 
löst hållna elektroner därmed synonymt med energirika elektroner. Elek-
tronerna i NADh+h+ hålls lösare än de kommer att hållas i de följande 
molekylerna i elektrontransportkedjan. Därför är elektronerna i 
NADh+h+ energirika.

Molekylerna i elektrontransportkedjan är redoxpar

Partiklar som bara skiljer sig åt med (oftast) en eller två elektroner utgör ett 
redoxpar. Det kan jämföras med partiklar som skiljer sig åt med en väte-
jon, som utgör ett syra-bas-par. Ett redoxpar i elektrontransportkedjan 
kommer att konkurrera med nästa par i kedjan. Men umgängesformerna 
mellan de olika paren är så ordnade att de inte kaotiskt slåss med varandra 
om den gemensamma varan elektroner. Genom att i tur och ordning sam-
manföra vissa redoxpar kan man ordna dem efter fallande styrka att ta upp 
elektroner.

På tre kritiska ställen i elektrontransportkedjan kommer elektronflödet 
att kunna driva ett protonflöde ut ur mitokondriens matrix, in i mellan-
rummet mellan det inre och det yttre mitokondriemembranet.

Elektroner rör 
sig till den 
metall som 

drar starkast i 
dem. Koppar 

(Cu) drar 
hårdare än 
zink (Zn).
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I elektrontransportkedjan går elektroner och vätejoner  
skilda vägar

Precis som glykolys, β-oxidation och citronsyracykel förlöper elektron-
transportkedjan i flera steg. Men i elektrontransportkedjan handlar det 
inte längre om en serie förändringar av en molekyl, utan om redoxpar som 
tar upp och avlämnar elektroner. Vissa redoxpar är komplex som består av 
flera enheter som i sin tur kan innehålla subenheter. Precis som i fotosyn-
tesens elektrontransportkedja slussas elektronerna från den ena komplexa 
molekylen till den andra allteftersom de stegvis tappas på sin energi. Vid en 
av de första anhalterna i kedjan kommer elektronerna från NADh+h+ att 
separeras ut. Elektrontransportkedjan är alltså verkligen just en elektron-
transportkedja. Energin som skall utvinnas finns i elektronerna.   

Den ytterst intrikata vägen passeras av mängder av elektroner i samtliga 
våra celler varje sekund! (Närmare bestämt passerar två tusen miljarder 
miljarder elektroner elektrontransportkedjan varje sekund! Utslaget på 
människokroppens tio tusen miljarder celler innebär detta ett genomsnitt 
på tio tusen miljarder elektroner som genomlöper elektrontransportkedjan 
i varje cell varje sekund, vid basmetabolism.)

När elektronerna separerats ut börjar protoner pumpas

De protoner som NADh+h+ förde med sig är alltså inte välkomna att fort-
sätta genom resten av elektrontransportkedjan. I stället utnyttjas elektro-
nernas energi till att pumpa ut protoner ur matrix så de hamnar i mellan-
rummet mellan mitokondriens inre och yttre membran.

Ingen frågar så noga efter identiteten på de protoner som dyker upp 
utanför mitokondriens matrix. Det kan handla om att ett protein, bundet 
till det inre mitokondriemembranet, avger protoner till utrymmet mellan 
membranen, samtidigt som det tar upp andra protoner inifrån matrix. 
Ungefär som att en hundralapp jag betalar i affären inte är den identiska 
hundralapp som en tillverkare, efter diverse mellansteg i banker, får i sin 
hand. Men både jag och tillverkaren är överens om att han har fått min 
hundralapp. Kommer protonerna, som sparkas ut ur matrisen, verkligen 
från NADh+h+? Det spelar ingen roll. Men nettoflödet av protoner spelar 
roll.
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På tre anhalter i kedjan utnyttjas elektronflödets energi till att pumpa 
vätejoner ut ur matrix.

Sist i elektrontransportkedjan kommer syre från inandningsluften

Efter sin långa vandring genom elektrontransportkedjan, möter de två 
elektronerna från NADh+h+ sin slutliga destination: syre från inand-
ningsluften.

Syre med sin enorma aptit på elektroner är en idealisk slutpunkt för 
elektronerna, eftersom ”fallhöjden” för elektronerna, från NADh+h+ ner 
till syre, blir maximal. Ju större total fallhöjd, desto fler ”småforsar” kan få 
plats på vägen, och desto fler ”lagom” energiöverföringar till protonpum-
par kan göras. Syre som elektronupptagare är en stor del i förklaringen till 
den stora mängd ATP (runt 30 ATP) som kan fås ut av en glukosmolekyl, 
jämfört med bara den anaeroba glykolysen (2 ATP).

Det syre som i lungorna tas upp av järnjonen i hemoglobinets hem-
grupp föreligger i form av molekyler, O2. Som O2 släpps det också av från 
hemoglobinet till den syrekrävande cellen. Varje syreatom kan ta upp två 
elektroner och två protoner (vätejoner) till att bli en vattenmolekyl h2O. 
För att göra om en syremolekyl O2 till två vattenmolekyler h2O, krävs 
alltså fyra elektroner och fyra protoner. Syremolekylen får vackert vänta in 
inte bara två utan fyra elektroner från elektrontransportkedjan. Men efter-
som varje cell i varje sekund i genomsnitt ser alla dessa tio tusen miljarder 
elektroner genomlöpa elektrontransportkedjan, lär inte väntan bli olidlig.

Men innan vattenmolekylen är fix och färdig ska även protonerna till. 
Varifrån tas dessa? Vi befinner oss ju fortfarande i mitokondriens matrix. 
härifrån har ju protoner pumpats ut! Finns det några kvar? Tänker vi oss 
att en syreatom tagit upp sina två elektroner och blivit O2-, har denna jon, 
oxidjonen, definitivt kraft att rycka till sig de två vätejoner som behövs för 
att den ska bli h2O, även i mitokondriens matrix. Renare än så på protoner 
har protonpumparna inte lyckats suga mitokondriens matrix. 

Därmed har elektronernas långa gatlopp slutat och en vattenmolekyl 
bildats. Den passerar snart ut ur matrix, ut ur mitokondrien, ut ur cellen, ut 
i blodet och slutligen kanske ut i lungorna där vi andas ut den som vatten-
ånga som immar igen bilrutorna kalla höstdagar.
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Protongradienten över mitokondriens inre membran  
driver syntesen av ATP

Skapandet av vatten i slutet av elektrontransportkedjan är dock inte ett mål 
utan ett medel. Eller om man så vill: en biprodukt. Det allting egentligen 
handlar om är förstås energi.

Elektronernas övergångar mellan en mycket noggrant bestämd kedja av 
molekyler som uppträder som redoxpar har vid tre punkter i kedjan drivit 
pumpning av protoner ut ur mitokondriens matrix. Resultatet är en kon-
centrationsskillnad i protoner över mitokondriens inre membran som 
representerar en form av kemisk energi.

Merparten av cellens energikrävande processer kan dock inte utnyttja 
kemisk energi i form av en koncentrationsskillnad. I själva verket finns det 
bara ett enda enzym som ser finessen i protongradienten: ATP-syntas.

ATP-syntas kan öppna en kanal för protoner så att de, drivna av kon-
centrationsskillnaden, kan röra sig genom membranet tillbaka in mot 
matrix. När protonerna rör sig genom den kanal som ATP-syntas erbjuder, 
påverkar protonströmmen detta enzym så att det kan sammanfoga ADP 
och en lös fosfatgrupp till ATP.

ATP-syntas omvandlar återflödet av protoner  
via mekanisk energi till ATP

Som för alla proteiner är 3D-strukturen viktig för ATP-syntas. Föränd-
ringar i 3D-strukturen påverkar proteinets sätt att fungera. Det kan handla 
om avgörande förändringar i de vinklar aminosyrornas sidokedjor får till 
resten av molekylen. Inte sällan kan sådana här rent mekaniska föränd-
ringar sprida sig genom hela proteinets struktur som en dominoeffekt. 
Resultatet av strukturförändring i en ända av proteinet kan bli en ny 
3D-struktur för proteinet som helhet, en så kallad konformationsföränd-
ring.

I ATP-syntas är denna mekanism satt i system. Proteinet är uppbyggt av 
flera underenheter som är i tät kontakt med varandra och som mer eller 
mindre påtagligt kan förändra varandras 3D-struktur. Flödet av protoner 
kommer att ge upphov till konformationsförändringar som rent mekaniskt 
gör det möjligt för enzymet att sammanföra ADP och en lös fosfatgrupp. 
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Från en konformation där ADP och fosfat knyts löst till den aktiva ytan i 
en del av proteinet, ändrar protonströmmen konformationen till en mer 
sammanpressad, där ATP bildas. Därefter antar denna del av enzymet en 
tredje konformation som tillåter den nybildade ATP att ge sig av på egen 
hand och bjuda in en ny ADP och en ny fri fosfatgrupp. hela förloppet 
drivs av kraften från de tillbakaströmmande protonerna.

En NADH+H+ ger omkring 2,5 ATP

En intressant fråga blir givetvis hur många ATP som genereras av en full-
lastad vätebärare. Fram till 90-talet antog man att det fanns ett direkt för-
hållande mellan vätebärare och ATP-produktion som kunde uttryckas 
med ett heltal, precis som de flesta kemiska reaktioner. Man angav då siff-
ran 3 för antalet ATP som genererades av en NADh+h+. För FADh2 antogs 
motsvarande siffra vara 2. Med utgångspunkt från dessa siffror blev det 
totala antalet ATP genererade av en glukos 36 eller 38 beroende på defini-
tionen av ”totala antalet”.

Först sedan forskningen visat på de fulla implikationerna av den pro-
tongradient som ligger emellan vätebärare och ATP-regenerering, rasade 
grunden för antagandet om enkla heltalsförhållanden mellan vätebärare 
och ATP. Senare undersökningar visar på att antalet ATP per vätebärare är 
något lägre än de tidigare angivna heltalen. Olikheter i olika fysiologiska 
situationer och osäkerheten i mätningarna är såpass stora att man idag inte 
kan ange ett mer exakt värde på antalet ATP per NADh+h+ än cirka 2,5 
och för FADh2 cirka 1,5.

Därmed kan inte heller totala antalet ATP från en glukos anges exakt. 
cirka 30 eller 32 ATP per glukos är det värde som numera uppges.

ATP-syntas kan frikopplas av vissa proteiner

Ingen energiöverföring sker med 100 % verkningsgrad. Inte heller den lag-
rade kemiska energin i protongradienten över mitokondriens inre mem-
bran kan till fullo utnyttjas för ATP-syntes. En hel del blir, som vid alla 
förändringar mellan energiformer, bara värme.

Men vi behöver ju värme för att kunna leva. Så i kalla klimat är det alls 
inte så dumt att ha denna ineffektivitet i ATP-syntesen. I själva verket kan 
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värmeproduktion i vissa situationer vara så viktig att den överskuggar 
behovet av ny ATP. I sådana lägen kan proteiner träda in på scenen som 
låter protonerna flöda i andra kanaler genom mitokondriens inre mem-
bran. Protonerna blir då inte längre uteslutande hänvisade till kanalen 
genom ATP-syntas.

Proteiner som låter protoner gå en annan väg tillbaka genom mitokon-
driens inre membran kallas på engelska för uncoupling proteins eller  
uncouplers. Denna term har även accepterats i svenskan, om än med kon-
kurrens från översättningen frikopplare. De kopplar bort ATP-syntas från 
återflödet av protoner. Funktionen är väldigt snarlik den överfallslucka 
som en dammanläggning för vattenkraft kan ha, där vatten över en viss 
nivå släpps direkt ut ur fördämningen ner i vattendraget utan att gå via 
turbinerna. Turbinerna motsvaras av ATP-syntas, dammen av mitokon-
driens inre membran och fallhöjden av protongradienten.

När de återströmmande protonernas energi inte åtgår till syntes av ATP, 
kommer enbart värme att genereras. Resultatet blir ett större bidrag från 
protonströmmen till kroppstemperaturens upprätthållande. Det har länge 
varit känt att en typ av fettvävnad kallad brunt fett har en förhöjd förmåga 
att upprätthålla kroppstemperaturen. Proteiner som erbjuder en ohindrad 
väg för protonerna tillbaka in i matrix kan vara en del av förklaringen till 
funktionen i brunt fett. (Färgen hos det bruna fettet kommer sig av en 
högre täthet av mitokondrier.)

Uncouplers kan även tänkas förklara varför en längre tids ökat energi-
intag inte direkt orsakar en konstant viktuppgång vid bibehållen energi-
åtgång. Vid ett konstant överflöd av intagen energi kan en cellulär anpass-
ning ske så att uncouplers träder i funktion och låter en hel del av matens 
energi frikopplas från ATP-syntas, med något förhöjd kroppsvärme som 
följd.

H+ H+ H+
H+ H+

H+ H+
H+ H+

H+
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Många bantare har förtvivlat bevittnat den nästan ofattbara effektivi-
tetsökningen i kroppens metabolism när kaloriintaget minskas. Stora upp-
offringar leder till ynklig eller utebliven viktnedgång. En del av förkla-
ringen kan ligga i att en ansenlig mängd uncouplers normalt kan vara 
verksamma, utan att vi vet om det. När vi sedan minskar kaloriintaget görs 
dessa uncouplers i motsvarande grad overksamma, och alla protoner går 
genom ATP-syntas, med kraftigt ökad energieffektivitet som följd.

ATP måste transporteras ut ur mitokondriens matrix

Nybildat ATP finns inne i mitokondriens matrix. Det bildades när protoner 
passerade mitokondriens inre membran genom ATP-syntas. Den delen av 
ATP-syntas som kopplar ihop ADP och fosfat sticker ut på insidan (matrix-
sidan) av mitokondriens inre membran.

Men inne i mitokondrien gör ATP just ingen nytta, allra minst djupt 
inne i mitokondriens matrix. Och ska inte matrix bli överbelastad måste 
nybildad ATP snabbt fås undan.

Från matrix och genom mitokondriens inre membran krävs en aktiv 
(energikrävande) transport. Denna ombesörjs av ett protein som både 
transporterar in ADP till matrix, och transporterar ut ATP ur den.

Sedan ATP aktivt transporterats till mellanrummet mellan inre och 
yttre membran, ska det vidare ut genom mitokondriens yttre membran och 
ut i cytoplasman. Även här är det ett särskilt protein som öppnar mem-
branet och låter ATP passera, denna gång passivt – vilket bygger på att det 
råder relativ brist på ATP i cytoplasman.

Först anländ till cytoplasman kommer ATP slutligen till nytta.
Normalt är ATP närproducerat – varje cell använder det ATP de egna 

mitokondrierna producerar. Normalt transporteras inte något ATP i blodet 
mellan cellerna. Men vägen dit har varit lång och snårig, och dessutom 
omöjlig utan vart och ett av bortåt hundratalet komplicerade enzymer och 
koenzymer.
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Instuderingsfrågor

 Vad är syftet med elektrontransportkedjan?

Var sker elektrontransportkedjan?

nämn några likheter mellan mitokondrier och kloroplaster.

Från vilka ingredienser i din mat kan de elektroner härstamma som så småningom 

kommer till elektrontransportkedjan?

när växter lagrar ljusenergi via fotosyntes och när vi utvinner energi genom att äta 

växter och djur har energihanteringen flera gemensamma drag. nämn några och 

förklara deras funktion.

Vad menas med ett redoxpar?

Varför skall elektronerna upptas och avlämnas av så många olika molekyler i 

elektrontransportkedjan?

hur omlagras elektronernas energi under deras passage i elektrontransportkedjan?

Vilket ämne tar slutligen hand om elektonerna sedan de genomlöpt hela 

elektrontransportkedjan?

hur utnyttjar mitokondrien protongradienten för att framställa ATP?

när vår ämnesomsättning slutar med koldioxid och vatten, bildas i själva verket 

dessa ämnen i helt olika sammanhang. Förklara.

nämn en tänkbar förklaring till att man inte går ner i vikt trots minskat energiintag 

och bibehållen träningsnivå.
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ATP är kroppens primära energiform

De energikrävande processerna i kroppen är av många olika slag. Muskel-
sammandragningar, nervimpulser, uppbyggnad av proteiner och andra 
ämnen, transport av ämnen såväl mellan olika delar av kroppen som inom 
cellen, matsmältning, tillväxt – allt kräver energi.

För att få energi till dessa processer kan dock kolhydrater och fett inte 
direkt utnyttjas. Kolhydrater och fett måste först brytas ner för att generera 
den enda energiform som kroppens celler kan använda: den energirika 
molekylen ATP (Adenosine triphosphate).

Alla energikrävande processer i kroppen använder på molekylnivå ATP 
som energiform. (För vissa specialiserade funktioner är det systermoleky-
lerna UTP eller GTP som används, men dessa är till sin uppbyggnad och 
roll så lika ATP att vi inte skiljer ut dem.) 

ATP är en relativt stor molekyl, och energiutnyttjandet av den bygger 
på att en enda av hundratalet kemiska bindningar löses upp. Den energi 
som kroppens samlade förråd på 250 g ATP kan frigöra, motsvarar energin 
i drygt 3 g (1 tesked) strösocker! Väger man in varje ATP i kroppen innan 
den avger sin energi och lägger ihop dessa invägningar under ett dygn, 
kommer man fram till att man under ett dygn omsätter mer massa ATP än 
sin egen kroppsmassa – vid basmetabolism!

Kroppens förråd av ATP är inte särskilt stort. Kroppens ATP-förråd på 
sammanlagt cirka 250 g räcker vid maximal belastning högst tio sekunder. 
Man klarar normalt inte ens ett helt 100-meterslopp på sitt upplagrade ATP.

I en explosiv idrottsgren som 100 m löpning är den dominerande energi-
försörjningen direkt utnyttjande av ATP. Det anaeroba utnyttjandet av mus-
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kelglykogen, som också triggas vid denna typ av belastning, har en viss 
startsträcka och kommer i första hand att användas för att mot prestationens 
slut och under vilofasen regenerera det ATP som förbrukades under loppet.

ATP är ofrånkomlig som ultimat energivaluta, men hopplös som lag-
ringsform. Kolhydrater och fett kan lagra mycket mer energi per massen-
het. Det fett som ger oss en dags basmetabolism har ungefär samma massa 
som den ATP som vid basmetabolism är slut på två minuter!

De katabola processerna i kroppen innebär att den kemiska energin i 
ämnen som kolhydrater och fett stegvis omvandlas till ATP. Medan krop-
pens förråd av ATP är litet, kan kroppen bygga upp relativt stora förråd av 
fett och kolhydrat.

ATP kan ge energi till en molekyl  
genom att överlämna en fosfatgrupp

Det är bindningarna mellan fosfatgrupperna i ATP som är energirika. 
Energin i dessa bindningar frigörs då en fosfatgrupp lämnar molekylen. Av 
de tre fosfatgrupperna blir då bara två kvar i den resulterade molekylen 
ADP (Adenosine diphosphate).

Ibland kan energiöverföringen från ATP ske genom att en fosfatgrupp 
helt enkelt överförs från ATP till en målmolekyl. Sett från den molekyl som 
från ATP mottar fosfatgruppen innebär processen ett upptagande av fosfat, 
en fosforylering. En fosforylering innebär att molekylen som mottagit fos-
fatgruppen får ett förhöjt energitillstånd, den har genomgått en aktivering.

Bland de första fem stegen i katabolismen av glukos märks två sådana 
fosforyleringar. Glukosmolekylen blir i två olika moment i glykolysen före-
mål för överföring av fosfatgrupper från ATP. Det är först sedan glukos-
molekylen på detta sätt aktiverats som det är möjligt att bryta upp dess 
kolkedja och börja utvinna energin som finns lagrad i den. Denna ”initialt 
anabola” väg för katabolism av glukos är gemensam för alla organismer 
och sker i dig och mig i denna sekund.

Sedan ATP lämnat en fosfatgrupp och övergått till ADP är molekylen 
betydligt mindre energirik. Den kan dock ge ytterligare lite energi genom 
att avge ytterligare en fosfatgrupp och övergå till AMP, där ”M” står för 
”mono”, en, vilket syftar på att endast en fosfatgrupp nu återstår. Detta sker 
dock mera sällan.
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Energin i ATP kan realiseras via koppling av reaktioner

överföring av energi från ATP till en annan molekyl behöver inte ske 
genom fosforylering av just den energimottagande molekylen. Energiöver-
föringen kan nämligen ske genom att hydrolysen av fosfatgruppen sker 
samtidigt som ett energikrävande molekylärt steg ligger förberett i närhe-
ten av ATP-molekylen. Den energi som frigörs då ATP släpper en fosfat kan 
då delvis utnyttjas i det andra molekylära steget. Mekanismen kallas kopp-
lade reaktioner och innebär helt enkelt att energi som frigörs i en reaktion 
kan utnyttjas av en annan. De flesta reaktioner i vår kropp sker efter denna 
princip.

Allt energiutbyte i biokemiska sammanhang kan relateras till två fakto-
rer, dels förändringar i elektronlägen och dels förändringar i entropi 
(”oordning”). Uppdelning av en stor molekyl i två mindre innebär en 
ökning i entropi och gör det lättare för en reaktion att ske. När en fosfat-
grupp hydrolyseras bort från ATP, får man just två molekyler av en, vilket 
är en del av förklaringen till att energikrävande reaktioner kan få denna 
skjuts från ATP genom att ATP kapar av en fosfatgrupp. Dessutom befin-
ner sig elektronerna i ADP och den lösa fosfatgruppen i ett mindre 
ansträngt tillstånd än i ATP, vilket är resten av förklaringen till den roll 
ATP har som energiöverförare.

För att en energikrävande reaktion enligt principen ”kopplade reaktio-
ner” ska kunna utnyttja den energi som frigörs då ATP gör sig av med en 
fosfatgrupp, måste denna energikrävande reaktion vara kopplad via en 
gemensam metabolit till ATP. Ofta är den gemensamma metaboliten på 
något sätt länkad till ATP via fosfatgruppen. Exempelvis kan enzymet som 
genomför en energikrävande process få sin energi från ATP genom att ATP 
avger en fosfatgrupp till enzymet, som därmed aktiveras. När enzymet 
sedan ska göra sitt ”jobb”, binder det till sig sitt substrat varpå det hydro-
lyserar av fosfatgruppen igen, vilket ger den nödvändiga energin för att 
bearbeta substratet.

ATP laddas med energi från kolhydrater och fett

Eftersom de molekylära processerna i kroppen inte kan utnyttja någon 
annan energiform än ATP, måste all energirik näring utnyttjas för att till 
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slut bilda ATP. Syftet med alla stegen i nedbrytningen av fett och kolhydra-
ter är därför att överföra energin i dessa ämnen till ATP. Såväl anaerobt 

som aerobt energiutnyttjande går via omformning till 
ATP. Med hjälp av energi från kolhydrater eller fett 
kan ADP fås att ta upp en tredje fosfatjon. På så vis 
regenereras ATP, precis som ett uppladdningsbart 
batteri kan laddas om och om igen. En ATP omvand-
las till ADP och tillbaka till ATP igen drygt 500 gånger 
varje dygn vid basmetabolism.

Den allra största delen av ATP-regenereringen sker 
via skapandet av en protongradient som driver enzy-
met ATP-syntas i mitokondriernas inre membran. En 

mindre del av ATP regenereras i glykolysen och citronsyracykeln.
När man vill få grepp om olika nedbrytningsvägar för energirika 

ämnen är det bra att leta efter de steg som genererar ATP, för det är dessa 
steg som driver processerna framåt. Alla andra steg i omsättningen är bara 
nödvändiga villkor för att komma till de ATP-bildande stegen.

Kreatinfosfat kan ladda ADP till ATP

När ATP hydrolyserats till ADP och avgivit energi till en energikrävande 
process i kroppen, ska ADP åter laddas genom att tillföras en ny fosfatgrupp. 
Regenerering av ATP ur ADP är en energikrävande process som normalt 
sker genom utnyttjande av energi lagrad i blodsocker, glykogen eller fett.

I muskelvävnad kan behovet av regenerering av ATP snabbt bli så 
akut att till och med anaerob glykolys skulle vara för långsam. Då kan, 
under några sekunder (som kan vara avgörande) ett annat system för 
ATP-regenerering träda in. Detta ”backup”-system är baserat på ämnet 
kreatinfosfat.

Fransmannen Michel Eugène chevreuil isolerade kreatin ur kött 1832 
och namngav ämnet efter det grekiska ordet för kött, ”kreas”.(Jämför det 
engelska ordet för bukspottkörteln ”pancreas”, direkt efter det antika gre-

kiska ordet som är sammansatt av ”pan” som betyder ”helt och hållet, all-” 
och ”kreas” som betyder kött.) Kreatin kan binda till sig en fosfatgrupp och 
vid behov donera denna till ADP. Därmed kan en genväg för ATP-regene-
rering tas utan att glykolysen behöver gå igång.

kolhydrater fett

energi

ATP

H3C
C

S-CoA

O

ADP + Pi

CO2H2O

Pi

Pi kreatin

ADP

ATP

Den kemiskt 
lagrade 

energin i 
kolhydrater 

och fett 
används till 

framställning 
av ATP.
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(P) till ADP 
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Vid följande perioder av god tillgång på ATP och låg belastning på mus-
keln, kan kreatin i muskeln i sakta mak laddas med fosfatgrupper från 
ATP. Detta är visserligen energikrävande, men en klok investering för 
nästa akut energikrävande situation.

Glykolysen träder in när ATP- kreatinfosfatsystemet gjort sitt

Den näst snabbaste regenereringen av ATP sker i glykolysen. Alla celler i 
kroppen kan utföra glykolys, och all kolhydratmetabolism passerar denna 
väg.

Mängden ATP som utvinns i glykolysen är inte stor, men eftersom det 
sker utan att syre behöver transporteras till muskelcellen, kan blodsocker 
och upplagrad muskelglykogen direkt användas vilket gör processen snabb.

Om anaeroba förhållanden fortsätter att råda, d.v.s. om syretillgången 
fortsätter att vara otillräcklig, kommer glykolysen att avslutas med mjölk-
syrabildning, varpå laktatet transporteras ut ur muskeln för vidare omhän-
dertagande av levern. Träningsformer som inriktar sig på att framkalla 
mjölksyrabildning, stimulerar de anaeroba enzymerna, muskelcellens tole-
rans för mjölksyra och möjligen kapillärisering av muskeln för underlät-
tande av borttransport av mjölksyra.

Energin lagrad i glykogen kan ökas väsentligt

När glykolysen börjar arbeta tas två mycket viktiga energiförråd i anspråk: 
blodets förråd av glukos och muskelcellernas upplagrade glykogen. Dessa 
är betydligt större än förrådet inom ATP-kreatinfosfatsystemet. Båda är 
dessutom intimt kopplade till signalsystem som reglerar hunger och trött-
het. Basnivån av glukos i blodet (fasteblodsockret) är en sådan viktig refe-
renspunkt för hormonella signaler. Graden av glykogeninlagring en annan.

Mängden glykogen som är inlagrad i en muskel är mycket påverkbar. 
Med ett genomtänkt upplägg kan betydligt mer glykogen lagras in än den 
normala. Mängder av studier under flera decennier har gett en fyllig bild av 
mekanismerna för glykogeninlagring. Det praktiska tillvägagångssättet 
brukar kallas kolhydratuppladdning eller kort och gott kolhydratladdning. 
Genom att optimera kroppens egna mekanismer för glykogeninlagring 
kan tillfälligt större depåer än normalt byggas upp. Naturligt nog är de 
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glykogensyntetiserande enzymerna som mest på hugget när glykogenför-
råden är tömda. Genom att grundligt tömma förråden och sedan äta kol-
hydratrik kost i överflöd, bygger man upp ett glykogenförråd som kan 
komma väl till pass vid en planerad medelintensiv ansträngning som varar 
längre än cirka en och en halv timma.

Energiförsörjning för just en och en halv timmas medelintensiv belast-
ning (långdistanslöpning, cykling, skidlöpning) brukar anges som ett 
typiskt mått på storleken av normala glykogenlager.

Kolhydratrik kost gynnar glykogenförråd

Glykogenförråd har vi dels i levern och dels i musklerna. Glykogenförrådet 
i levern används främst för att balansera blodsockernivån. Musklernas gly-
kogenförråd används lokalt i muskeln.

Vid långvariga uthållighetsidrotter kopplas glykogenet i viss mån in när 
fett lokalt lagrat i muskelcellen och tillförseln av fett från blodet inte räcker 
till. Under sådana förhållanden är väl uppbyggda glykogenförråd avgö-
rande för prestationen. Studier visar, föga förvånande att uppbyggnad och 
underhåll av goda glykogenförråd gynnas av kolhydratrik kost. Low carb-
varianter av kosthållning är alltså inte ett bra alternativ om man vill behålla 
och öka sin uthållighet.

Just efter ett träningspass, i synnerhet av uthållighetskaraktär, är glyko-
genförråden låga och inlagringen kan bli som effektivast. Detta är den bio-
kemiska grunden för att se till att få i sig en dos kolhydrater redan på väg 
till duschen.

Glykogen kan inte laddas från fett, protein eller alkohol

Glykogenet i lever och muskler byggs upp genom hopkoppling av glukos-
molekyler. Vid ett överskott av glukos omdirigeras en del glukosmolekyler 
så att de inte går in i glykolysen utan infogas i den glykogenstruktur som 
muskelcellen bygger upp i sin cytoplasma.

Vid en nivå av glukostillförsel via blodet som endast täcker cellens 
löpande energibehov, kan glykogenförrådet inte byggas upp. Vid lägre till-
försel av glukos än cellens löpande glukosförbrukning förbrukas muskel-
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cellens glykogenförråd. Detta sker vid en belastningsnivå som är högre än 
vad tillförsel av blodsocker och blodfetter hinner med att kompensera.

Vid återuppbyggnad av helt eller delvis förbrukade glykogenförråd 
måste glukos i överskott tillföras cellen. Endast glukos kan fungera som 
råmaterial för glykogenuppbyggnad. Fettsyror kan endast metaboliseras 
genom uppkapning till acetylenheter som är utestängda från möjligheten 
att omformas till pyruvat och därmed från möjligheten att vara utgångs-
material för glukoneogenes. Glykogena aminosyror kan visserligen omfor-
mas till pyruvat och vidare via glukoneogenes till glukos, men detta sker 
antingen för att det råder extrem brist på glukos (fasta, svält) eller extremt 
överflöd på protein, och det är föga sannolikt att uppbyggnad av glykogen-
förråd i dessa situationer skulle vara prioriterat.

Även glyceroldelen av fettmolekyler kan teoretiskt omformas till glukos 
via glukoneogenes. Men även denna teoretiska möjlighet till glykogen-
inlagring saknar praktisk betydelse, eftersom glykogeninlagring inte prio-
riteras vid allmän brist på glukos. 

Alkohol kommer in i metabolismen på en 2-kolsnivå och följer snabbt 
acetylgruppens vägar. Alkohol är därmed utestängd från att via pyruvat 
kunna omvandlas till glukos.

Slutsatsen blir att kolhydratrik kost är att förorda efter tränings- och 
tävlingspass inom uthållighetsgrenar. Inlagringsförmågan hos cellerna är 
som störst i det tömda läget. Snabbt återställande av tömda glykogenförråd 
innebär att mindre tid behöver gå innan man är beredd för nästa pass. 
Tyvärr kan kroppen inte utnyttja fettförråd för att återuppbygga glykogen-
förråd, varför sparsamhet med kolhydrater efter träningspass i viktkon-
trollsyfte är en mindre lyckad strategi som visserligen kan se bra ut på 
vågen, men mindre bra i musklerna. Glykogen binder mer vatten än fett, 
och ned- respektive uppgång i glykogenförråd kan felaktigt tolkas som 
lyckad eller misslyckad fettbränning. Viktminskning som förklaras av 
tömda glykogenförråd innebär bara nedsatt prestationsförmåga.

Fettbränning kräver aeroba förhållanden

Medan alla kolhydrater alltid börjar sin väg anaerobt, måste fettbränning 
alltid ske aerobt från början till slut. Den största energireserven vi har, fett, 
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utgör därför en allt större relativ andel av energisubstraten ju lägre belast-
ningsgraden är, eftersom syreförsörjningen då gör anaeroba nedbrynings-
vägar alltmer möjliga.

Regelbunden och långvarig uthållighetsträning ökar förutsättningarna 
för att dra in en allt större andel fett i energiutvinningen. Syreupptagningen 
ökar och därmed förmågan till aerob katabolism. Kapilläriseringen ökar, 
och därmed underlättas transport av syre och fettsyror ut till arbetande 
muskelceller. Antalet mitokondrier ökar, och därmed förmågan till 
β-oxidation, citronsyracykel och elektrontransportkedja.

Grundprincipen för uthållighetsträning är få över allt mer av ATP-
regeneringen till att drivas av fettbränning – eftersom fettförråden är prak-
tiskt taget obegränsade och inte kopplade till hunger- eller trötthetssigna-
ler.

Fettbränning genererar metabolt vatten

All aerob energiutvinning slutar med elektrontransportkedjans möte mel-
lan energisubstratens väten och inandningsluftens syre. Slutprodukten blir 
vatten. Detta vatten som produceras av cellerna som resultat av aerob meta-
bolism kallas metabolt vatten, till skillnad från det vatten som ingår i mat 
och dryck.

Fettbränning är genomgående aerob och genererar därför alltid meta-
bolt vatten. Vissa däggdjur har utvecklat en så förfinad hushållning med 
vatten att det metabola vattnet från fettbränning kan täcka vattenbehovet i 
flera veckor. I kamelens pucklar är inte vatten lagrat utan fett. När fettets 
alla väteatomer får möta den inandade ökenluftens syre i kamelens inre 
mitrokondriemembran, genereras vatten som sedan endast i begränsad 
utsträckning avges via hud, lungor och urin. Merparten av kamelens meta-
bola vatten används i cellernas metabolism. Genom att syret, som utgör 
89 % av vattnets vikt, tas från luften, i stället för att släpas med som förråd, 
görs en avsevärd arbetsbesparing.

För människans del är det metabola vattnet inte lika omgivet att smarta 
besparingsstrategier. Det metabola vattnet från fettbränning kommer där-
för inte att räcka. En dag med basmetabolism, då vi tänker oss att energi-
behovet täcks av fettbränning, skulle generera knappt 3 dl vatten, alltså ett 
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stort glas vatten. Visserligen ett icke föraktligt tillskott till vattenbalansen, 
men långtifrån att täcka dagsbehovet.

Protein blir bränsle vid fasta och svält

Uppgifterna i litteraturen är delvis motsägande när det gäller i vad mån 
protein kopplas in som bränsle i situationer som en normalnärd människa 
genomgår. Troligen är det så att protein inte bryts ner för energiändamål i 
nämnvärd utsträckning förrän mot slutet av långvariga pass med uthål-
lighetsträning eller då personen går in i fasta eller svält. Totalfasta innebär 
att hjärnans glukosbehov, sedan leverns glykogen tömts, täcks genom glu-
koneogenes med glykogena aminosyror som substrat. Trots att fettförrå-
den i fastans initialskede oftast är ansenliga, kan de inte utnyttjas för glu-
kosproduktion via glukoneogenes, eftersom fettsyror alltid processas via 
tvåkolsenheter, och tvåkolsenheter inte kan komma in i glukoneogenesen. 
Vägen från acetylgrupp till pyruvat är stängd hos däggdjur.

För människan, med en relativt energikrävande hjärna som måste ha en 
viss andel glukos för sin energiförsörjning, blir glukoneogenes utifrån ami-
nosyror något ofrånkomligt när kolhydrattillförseln strypts och glykogen-
förråden tömts. Däggdjur med mindre energikrävande hjärnor, som björ-
nen, kan klara sig genom att använda glycerolbiten av fettmolekylen för 
glukoneogenes.  För människan är denna källa otillräcklig. Att överleva en 
lång vinter på uppbyggda fettförråd är därför inte möjligt för människan. 
Mot en kolhydratlös vinters slut, skulle så mycket av hennes protein ha gått 
åt till glukos för hjärnan, att immunförsvaret mer eller mindre slagits ut 
och muskler förtvinat i betänklig grad.

Även med ett överflöd av fettdepåer kommer människan att förlora pro-
tein vid strypt kolhydrattillförsel, men enligt ett visst överlevnadsanpassat 
mönster.

Förlorat protein i kategorierna enzymer, muskler och bindväv, och i viss 
mån immunförsvar, kan troligen ersättas vid förnyad tillförsel av kol-
hydrater, fett och protein. Irreversibla skador uppkommer däremot sanno-
likt då även protein tillhörande centrala nervsystemet börjat brytas ner. 
Vid extremt långvarig fasta (där inte hälsoskäl styr) och vid kroniska svält-
tillstånd är detta en risk.
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Kroppen använder alltid flera energisubstrat samtidigt

Olika celler i kroppen har olika preferenser för energislag. hjärnans celler 
sticker speciellt ut eftersom blod-hjärnbarriären inte tillåter tillräckligt 
mycket fettsyror att passera för att dessa ska kunna utgöra någon större del 
av hjärnans energibehov. Intressant är dock att konstatera att blodhjärn-
barriären inte får vara mer ”tät” än att tillräckligt mycket essentiella fett-
syror ska kunna passera in till hjärnan varje dag för att exempelvis hjärn-
cellernas membran ska kunna underhållas.

Under olika belastningsnivåer kommer olika energislag att kunna 
transporteras och metaboliseras utifrån olika förutsättningar. Under en 
dag med olika fysisk belastningsnivå för olika muskelceller, kommer ener-
giförsörjningens sammansättning därför att variera, både totalt för krop-
pen, och lokalt i olika vävnader. Exempelvis kommer muskelgrupper i 
biceps inblandade i hantelcurl med medelhög belastning att efter några 
sekunder få öka inslaget av glykolys och snart även mjölksyrabildning och 
coricykel, medan muskelgrupper i lår kan ligga kvar på dominerande fett-
bränning eftersom de kan ligga kvar på eller strax över basmetabolism.

Långsiktig och regelbunden träning kommer att leda till en långsam 
optimering av metaboliska strategier, dels på muskelnivå, dels i kroppen 
som helhet. Konsekvent anaerob belastning av muskelgrupper i storleks-
ordningen minuter stimulerar uttryck av glykolytiska enzym och ökar 
toleransen för mjölksyra. Konsekvent aerob belastning i storleksordningen 
en timma eller två, stimulerar uttryck av β-oxidationens, citronsyracykelns 
och elektrontransportkedjans enzymer.

På cellnivå eller muskelfibernivå kräver studier av energisubstratbalan-
sen ingrepp som biopsier. För kroppens allmänna energisubstratprofil vid 
en viss belastningsgrad räcker det att studera sammansättningen hos den 
utandade luften.

Den respiratoriska kvoten är ett tecken på graden av fettbränning

Att fett är en mer koncentrerad form av energi än kolhydrater är detsamma 
som att säga att fett innehåller mer kol i förhållande till syre. När fett ska 
förbrännas, förbrukas typiskt två syreatomer per kolatom. När kolhydrater 
förbränns, förbrukas typiskt en syreatom för varje kolatom, eftersom kol-
atomen i kolhydrater redan har en syreatom bunden till sig.
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I stället för att studera antalet syre per kol i fett respektive kolhydrat, 
kan man studera antalet syre som åtgår för att bilda koldioxid i de två olika 
fallen. Utifrån en förenklad bild av omgivningen kring typiska kolatomer i 
fett respektive kolhydrat kan man ställa upp instruktiva (om än ofullstän-
diga) förmler för förbränning i de två fallen. När fett förbränns, upptas en 
och en halv syremolekyl då en koldioxidmolekyl avges. Då kolhydrater för-
bränns, upptas en syremolekyl då en koldioxidmolekyl avges:

  h
  I
fett:   – C – + 1,5 O2 → CO2 + h2O
  I
  h

      Oh
  I
kolhydrat:  – C – + O2 → CO2 + h2O
  I
  h

Då fett förbränns kommer alltså mer syre att förbrukas i förhållande till 
mängden avgiven koldioxid.

Antalet molekyler av en gas är vid samma tryck och temperatur propor-
tionellt mot volymen av den gasen. Detta innebär att det räcker med att 
bestämma volymerna av konsumerad syrgas och avgiven koldioxid. Efter-
som inandningsluftens sammansättning är konstant (20,93 % syre, 0,04 % 
koldioxid, resten kväve och argon), visar det sig att det räcker att göra mät-
ningen på utandningsluften. Detta görs klassiskt med en så kallad ”Douglas 
bag”, en lufttät, från början tom säck som försökspersonen andas ut i, varpå 
innehållet av cO2 och O2 mäts.

Mätningen ger efter vissa beräkningar kvoten mellan volymen förbru-
kad syrgas och volymen avgiven koldioxid och kallas RER (Respiratory 
Exchange Ratio):

RER = volym O2 upptagen / volym cO2 avgiven
RER uttalar sig alltså bara om hur mycket syre personens hemoglobin 

tar upp och hur mycket koldioxid personens lungor avger. Om all utandad 
koldioxid skulle härröra från momentan förbränning av energisubstrat, 
skulle RER kunna vara det verktyg vi behöver för att avgöra om fettbrän-
ning eller kolhydratbränning dominerar just i mätögonblicket. Emellertid 
tillkommer vissa komplikationer, eftersom vi alltid har en viss mängd 
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bikarbonat i blodet som en del i blodets buffertsystem. Denna bikarbonat 
kan vid försurning i blodet omformas till kolsyra som i sin tur bryts ner till 
koldioxid och vatten, varpå koldioxiden utandas. Denna koldioxid kom-
mer därmed inte från den momentana förbränningen av energisubstrat. 
Bestämning av RER kanske därför inte exakt avspeglar relativt utnyttjande 
av energisubstrat.

Man får alltså skilja på om cO2 i kvoten cO2 / O2 avser uppmätt totalt 
avgivande av cO2 eller cO2 härrörande enbart ur momentan förbränning 
av energisubstrat. För att skilja på dessa två fall inför man för det senare 
beteckningen RQ (Respiratory Quotient). Oftast är man intresserad av att 
avgöra andelarna av olika energisubstrat som används, och då är det RQ 
man är intresserad av. Gör man antagandet att bara försumbara effekter 
härrör från förskjutningar i blodets karbonatbuffert, så kan man anse att 
RER = RQ. Eftersom det kan vara svårt att kvantifiera inverkan från för-
skjutningar i blodets buffertsystem, är detta i praktiken den smidigaste 
vägen att gå.

RQ utgör ett verktyg för att bedöma andelarna fett respektive kolhydrat 
som en viss person i ett visst ögonblick förbränner. Däremot ger RQ ingen 
fingervisning om huruvida dessutom protein används som energi.

RQ vid ren kolhydratförbränning är 1,0

En molekyl glukos förbränns enligt formeln

c6h12O6 + 6 O2 → 6 cO2 + 6 h2O.

Lika många cO2 bildas som det förbrukas O2. Detta ger oss att

RQ = antalet cO2 bildade / antalet O2 förbrukade

d.v.s.
RQ = 6/6

alltså
RQ = 1 (vid ren kolhydratförbränning)
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RQ vid ren fettförbränning är 0,7

Fett är inte ett lika enhetligt bränsle som kolhydrater. Den helt domine-
rande andelen kolhydrater är uppbyggda av glukosenheter, men fett domi-
neras av fettsyror som kan ha olika längd och mättnadsgrad. Men en repre-
sentativ fettsyra kan vara palmitinsyra c16h32O2 och förbränning av 
palmitinsyra sker enligt

c16h32O2 + 23 O2 → 16 cO2 + 16 h2O .

Vi ser att 16 cO2 bildas medan 23 O2 förbrukas.

RQ = antalet cO2 bildade/antalet O2 förbrukade
RQ = 16/23
RQ = 0,7 (vid ren fettförbränning)

RQ ökar vid ökande belastning

Kroppens energisubstrat är aldrig enbart fett, inte minst eftersom hjärnan, 
även vid allvarlig kolhydratbrist, kräver en viss mängd glukos för sin ener-
giförsörjning. RQ ligger därför aldrig riktigt på den nedre gränsen. Annars 
är den generella regeln att kroppen vid låg belastning använder en stor 
andel fett för sin energiförsörjning. Vid ökande belastning kopplas sedan 
allt mer kolhydrater in.

Om en person i vila får sin RQ mätt, och mätningen sedan upprepas 
med jämna mellanrum medan personen går och så små-
ningom springer allt snabbare på löpband kommer man 
att kunna konstatera en ökande RQ, från nästan 0,7 i vila 
till uppemot 1,0 mot slutet. Detta visar att när fettmetabo-
lismen blir otillräcklig för energiförsörjningen kommer 
en allt större andel kolhydrater att användas.

hur mycket RQ ökar vid en viss belastningsökning är 
något som kan ändras med träning. Regelbunden och 
långvarig träning kommer för en viss person att visa sig i 
lägre RQ för en viss belastningsnivå, d.v.s. träning ökar 
förmågan till fettbränning.

fett

kolhydrater

låg hög

Relativt 
substrat-
utnyttjande

Ökande 
belastning
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Instuderingsfrågor

Varför lagrar inte kroppen all energi som ATP om det ändå är ATP som cellerna till 

slut måste ha?

hur går det till när ATP avger sin energi?

Varifrån kommer den energi som finns lagrad i vårt förråd av ATP?

hur fungerar kreatinfosfat, och när kan det vara betydelsefullt?

hur skall man göra för att lagra in så mycket muskelglykogen som möjligt?

Varför är fett och alkohol inga bra makronäringsämnen när man vill 

glykogenladda?

Varför är det smart av kamelen att ha fett i sina pucklar och inte vatten?

Varför skall man börja äta med försiktighet efter en tio dagars fasta?

Varför kan inte blod-hjärnbarriären vara fullständigt ogenomtränglig för fett?

Varför är det klokt att ha flera träningsformer igång?

hur kan man ta reda på hur stor andel fett man använder som bränsle?
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Fett är ett problematiskt bränsle

Fett är en suverän lagringsform för kemisk energi: koncentrerad och (till 
skillnad från glykogen) nästan helt vattenfri, varför kroppen belastas med 
minimal vikt för maximala energireserver.

Samtidigt har vi sett att vägen från fettlagren in till den arbetande mus-
keln är krånglig och långsam. Och hjärnan kan inte alls använda fett som 
energikälla eftersom blod-hjärnbarriären sätter stopp.

Som energilager är fett alltså oöverträffat, men som snabbt tillgängligt 
bränsle är det på flera sätt problematiskt.

Eftersom kroppen aldrig använder en enda energiform för att täcka hela 
det momentana energibehovet, kan långsam eller förhindrad transport av 
fett till energikrävande celler kompenseras av kolhydrater. På så vis sätts 
fettanabolismens avigsidor sällan i strålkastarbelysning.

När för lite kolhydrater är tillgängliga för att träda in där fettet inte 
förslår, tvingas kroppen däremot använda en helt annan strategi för att få 
ut fettets lagrade energi till kroppens celler, inte minst till hjärnan.

Vattenolösligt fett kan omvandlas till vattenlösliga ämnen

De långa, opolära fettsyrorna ger problem eftersom de inte utan vidare kan 
transporteras i det polära blodet. Stora strukturer som domineras av kol- 
och väteatomer blir ofrånkomligt främmande för det vattenbaserade blo-
det och måste förpackas omsorgsfullt för att kunna flyta med i det.

Om fettsyrorna däremot bryts upp i mindre bitar om fyra kolatomer, 
som kanske dessutom får ett inslag av syre som ger en drastiskt förhöjd 
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polarisering av laddningsfördelningen, ja då kan en hel del av fettets energi 
ändå komma cellerna till nytta utan några större transportproblem.

En molekyl på enbart fyra kolatomer med ett visst inslag av syre kan 
dessutom passera blod-hjärnbarriären.

Acetylgrupper kan kopplas ihop två och två

Även om antalet biomolekyler kan förefalla oändligt, iakttas egentligen 
största möjliga sparsamhet med metaboliska vägar. Kroppens sätt att gå 
tillväga för att bryta upp fettsyror i vattenlösliga bitar kan ses som ett sätt 
att använda redan existerande vägar på ett nytt sätt.

För att kapa upp de vattenskyende fettmole-
kylerna i 4-koliga fragment, utnyttjas en redan 
existerande metod att kapa upp fettsyror, näm-
ligen β-oxidationen, som ger 2-kolsfragment i 
form av acetylgrupper. Det enda som då behövs 
är att lägga till de enzymatiska steg som behövs 
för att sätta ihop två acetylgrupper till en 
4-kolsenhet. Eftersom acetylgruppen redan 
innehåller ett dubbelbundet syre, får den resul-
terande 4-koliga molekylen ett betydande inslag 

av syren, vilket gör den tydligt polär och lättransporterad i blod.
Eftersom relativt lite energi plockas ut ur fettsyran under själva 

β-oxidationen, utan det mesta av den kemiska energin återstår att frigöra i 
senare steg, är såväl acetylgruppen som de två hopsatta acetylgrupperna 
mycket energirika.

Ketonkroppar är kroppens superbränsle

När två acetylgrupper kopplats ihop till en 4-kolsenhet är inte hela proces-
sen avslutad. Den bildade 4-kolsenheten kan modifieras lätt, varför två 
varianter av den uppstår, där den ena har en Oh-grupp på den plats den 
andra har ett dubbelbundet syre.

En av de bildade 4-kolsenheterna har ett kol inne i en kolkedja som bär 
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på ett dubbelbundet syre och är därmed en keton. Den andra 4-kolsenhe-
ten ses som variant av denna keton och båda föreningarna kallas tillsam-
mans ketonkroppar, vilket skulle kunna förklaras som ”ketoner och keton-
relaterade ämnen”.

Acetylgruppen är inte ett självständigt ämne, utan just en grupp. Det 
uppträder bundet till coA som inte kan passera membran. Acetyl-coA är 
därmed en energiform som inte lämpar sig för transport mellan olika delar 
av kroppen. Ketonkropparna däremot är självständiga ämnen som kan 
exporteras av leverceller (som framställer dem) och som oproblematiskt 
kan transporteras i blodet.

Ketonkropparnas transportfördelar och höga energiinnehåll gör dem 
till något av ett superbränsle. Kroppen står alltså inte handfallen i en situa-
tion av kolhydratbrist, utan har en mycket kraftfull plan B.

Ketonkropparna är syror

Den 4-koliga molekyl som fås av de två hopkopplade acetylgrup-
perna kallas naturligt nog för acetoacetat. Acetoacetat är en äkta 
keton. När acetoacetat fogar ett väte till sitt ketoniska dubbel-
bundna syre och ytterligare ett väte direkt till sitt karbonylkol, 
fås β-hydroxibutyrat. 

Mekanismen i denna omvandling innebär att NADh+h+ 
reducerar karbonylkolet så att det dubbelbundna syret blir till en 
Oh-grupp och den frigjorda bindningen på kolet tar upp ett 
väte. Det bildade β-hydroxibutyratet behåller alltså alla sina fyra 
kol. (”But-” är besläktat med engelskans ”butter”, smör, och 
betecknar en karboxylsyra med fyra kol. ”β-hydroxi” betecknar att en Oh-
grupp sitter på β-kolet, det andra kolet från karboxylkolet.) Eftersom det 
inte längre har något karbonylkol är det ingen keton, men brukar alltså 
ändå kallas ”ketonkropp”.

Både acetoacetat och β-hydroxybutyrat innehåller karboxylgrupper 
och är därmed egentligen karboxylsyror. Att två karboxylsyror bildas då 
fett dominerar som energisubstrat, kan leda till en försurning av kroppen, 
ett tillstånd kallat ketoacidos.
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Acetoacetat kan dekarboxyleras till aceton

Det 4-koliga acetoacetatet hinner inte alltid processas vidare till 
β-hydroxybutyrat. Den 4-koliga molekylen kan spontant förlora ett kol i 
form av en koldioxid. Efter denna dekarboxylering återstår tre kolatomer, 
varav den i mitten har ett dubbelbundet syre och alltså är ett karbonylkol. 
Detta steg kontrolleras underligt nog inte av ett enzym. Allt tyder på att 
detta steg aldrig varit ”avsett” utan mer eller mindre ett olycksfall i arbetet.

Eftersom den uppkomna molekylen bara har ett kol på var sida om kar-
bonylkolet, har vi att göra med den enklaste tänkbara ketonen. Den heter 
aceton. Även acetonet brukar innefattas i beteckningen ”ketonkroppar”.

Av två acetylgrupper har vi alltså fått en koldioxid och en aceton. Kol-
dioxiden transporteras bort av blodet till lungorna och andas ut som all 
annan koldioxid från cellerna. Acetonet löser sig också i blodet och trans-
porteras till lungorna där det andas ut.

Hjärnans energibehov kan inte helt täckas av ketonkroppar

Ketonkropparna acetoacetat och β-hydroxybutyrat kan passera blod-
hjärn-barriären och därmed förse hjärnan med energi.

Under en situation då fett dominerar som bränsle och tillförseln av kol-
hydrater är begränsad, kan hjärnan ställa om sin energiförbrukning till att 
ta en allt större andel ketonkroppar i anspråk. Det verkar dock finnas en 
övre gräns för hur mycket ketonkroppar hjärnan kan använda. En viss 
andel glukos måste hjärnan tydligen ha. En lägre nivå än cirka 20 % av 
energiförsörjningen från glukos verkar hjärnan inte acceptera.

Att hjärnan inte klarar sig helt på ketonkroppar får stora konsekvenser 
för kroppens totala energistrategier vid begränsad tillgång på kolhydrater. 
Att glukoneogenesen sparkas igång är kopplat till just hjärnans akuta och 
ofrånkomliga behov av glukos.
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Instuderingsfrågor

Varför är det lättare för hjärnan att använda ketonkroppar som bränsle än fett?

Inte bara hjärnans tillgång på energi höjs då fett omvandlas till ketonkroppar utan 

även andra organs. Varför?

Vilket ämne är utgångspunkt för uppbyggnad av ketonkropparna?

en av de tre ketonkropparna uppkommer genom dekarboxylering. Vilken?
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Det hade blivit en oväntat komplicerad dag på jobbet. Saras chef bad henne 
ta över ett projekt som hon inte trodde på och som hon dessutom inte skulle 
kunna hinna ägna sig ordentligt åt. hon visste inte hur hon skulle bemöta 
sin chef, hon ville inte riva upp gamla konflikter när det äntligen börjat 
flyta på i deras samarbete. När hon trampade hemåt vid femtiden kände 
hon sig därför rastlös och hade svårt att koppla bort tankarna på jobbet.

Väl hemma plockar hon upp plastbehållarna där hon haft sin medhavda 
lunch och ställer dem på diskbänken, beredda att bli påfyllda igen inför 
morgondagen. hon känner en begynnande hunger, men en titt på klockan 
säger henne att hon borde packa träningskläderna och ge sig iväg till gym-
met innan det blir för sent. hon brer bara en ostmacka som hon tar en 
tugga av då och då medan hon lägger ner grejerna i ryggsäcken. hon tränar 
hellre på tom mage och lite hungrig än på full. Men hon vill skjuta fram 
den riktigt stora hungern en timme, och då sitter en macka bra. hon skall 
träna armar och överkropp, och för det finns tillräckliga depåer av glyko-
gen i musklerna, opåverkade av både hungerkänslor och morgonens spring-
tur. När hon tog sin springtur på morgonen hade glykogenförbrukningen 
främst gått ut över benmusklerna.

Proteinet i de generösa skivorna ost kommer dessutom att hinna vara 
nedbrutna till desperat efterfrågade aminosyror om någon timma, då 
musklerna efter sin genomkörare skall börja reparera nedbrutna proteiner.

hon skär dessutom en bit ost och lägger ner i en påse tillsammans med 
ett äpple och en flaska vatten och ger sig iväg.

Det är inte alltid hon tränar på gym de kvällar hon sprungit på morgo-
nen, och när hon gör det, är hon noga med att inte träna ben utan armar 
och överkropp. Även om morgonturen inte är mer än fem eller ibland tio 
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kilometer, vill hon ändå inte störa den återhämtningsprocess som påbörjats 
i benmusklerna för att återuppbygga nedbrutna proteinstrukturer i musk-
lerna och återladda glykogenförråden.

Ikväll tränar hon därför först bänkpress. Sakta och metodiskt bygger 
hon sin pyramid, där hon gradvis ökar vikterna på stången och kör set om 
tio repetitioner på varje nivå. Med tio repetitioner, en för varje andetag, 
kommer hennes muskler huvudsakligen att använda anaeroba energisys-
tem, ATP-systemet samt i slutfasen även laktatsystemet. Energisubstrat 
kommer huvudsakligen att utgöras av färdigladdat ATP, kreatinfosfat och 
muskelglykogen. Under träningspassets gång kommer muskelglykogenet 
gradvis att dominera allteftersom lagren av startklart ATP töms och kre-
atinfosfatet inte längre räcker till för att ladda dem, utan hela vägen från 
muskelglykogen måste tas för att åter ladda upp ADP till ATP.

Efter tio repetitioner på en viss nivå vilar hon cirka tre minuter för att 
ge muskeln möjlighet att göra sig av med mjölksyra. Eftersom muskeln 
själv inte kan ta hand om sin mjölksyra utan är helt beroende av att blodet 
tar upp den, ger de tre minutrarna blodet en chans att ta med sig mjölk-
syran till levern som kan processa den. Borttransporten av mjölksyran 
underlättas av att blodflödet genom muskeln är extra högt just efter 
ansträngning. För att en relativt hög blodcirkulation ska behållas under 
vilofasen brukar hon emellanåt lägga in några rörelser som imiterar det 
hon just tränat, fast utan vikter. Eftersom hon är ute efter att belasta arm-
musklerna tillräckligt hårt för att trigga signaler om att musklerna behöver 
förstärkning, måste hon låta mjölksyran transporteras bort med jämna 
mellanrum, så hon kan fortsätta belasta musklerna. Annars skulle det bli 
mjölksyranivån som satte stopp för muskelns förmåga att arbeta, inte mus-
kelfibrernas tjocklek och energiutveckling och några signaler om fiberför-
stärkning skulle då inte genereras.

Men även muskelns förmåga att tolerera och rena sig från mjölksyra är 
något hon vill förbättra. Redan efter de första seten om tio repetitioner är 
förrådet av färdigladdat ATP ganska uttömt liksom kreatinfosfatet. Därför 
blir seten alltmer glykolysberoende. Ju fler vikter hon lägger på skivstången, 
desto färre repetitioner behöver hon för att få igång mjölksyraproduktio-
nen, och av de tio repetitionerna blir det allt fler som ger massor av mjölk-
syra. Genom en lämplig kombination av ökande belastning och lagom 
långa pauser emellan seten, optimerar hon balansen mellan träning för att 
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dels öka ren fibertjocklek och energiutveckling, dels förbättra musklernas 
mjölksyrahantering och mjölksyratolerans. 

hennes envetna tränande förändrar långsiktigt kroppssammansätt-
ningen mot mer muskler och mindre fett. Eftersom muskelvävnad kräver 
mer energi att underhålla än fettvävnad, kan hon därmed succesivt öka sitt 
kaloriintag utan att gå upp i vikt, förutom att själva träningen medför en 
förhöjd ämnesomsättning även en stund efter avslutat träningspass. Genom 
att se till att få i sig ordentligt med protein vid varje måltid kan hon dess-
utom utnyttja det faktum att det kostar kroppen mer energi att bryta ner 
matens protein än dess kolhydrater och fett. Sammantaget betyder allt 
detta att hennes regelbundna träning gör det möjligt för henne att unna sig 
lite mer av livets goda utan att få problem med sin vikt.

hon övergår så småningom till hantlar som hon lyfter på en mängd 
olika sätt. Med ett grundsyfte att träna så många av armarnas och över-
kroppens muskler som möjligt, krävs olika grepp, vinklar och rörelser för 
att alla muskelfibrer ska få sig en genomkörare. Muskelglykogenet är 
mycket lokalt upplagrat, och ingen muskelfiber delar med sig av sina ener-
giförråd till någon annan. Ska allt muskelglykogen fås att genomgå töm-
nings- och återladdningscykler, måste alla muskelfibrer fås att jobba hårt, 
och för detta krävs allsidighet, uppfinningsrikedom och ett ständigt ”lyss-
nande” efter vilka muskler som en viss övning ”tar på”. Träningsvärk på 
nya ställen är därför något Sara gillar, för det vittnar om att hon lyckats 
komma åt någon ny del av det komplexa maskineriet.

Redan ute i omklädningsrummet plockar hon upp sin ostbit och sitt 
äpple. Ost är till en tredjedel protein, och är det något de genomtränade 
musklerna behöver för att åter bygga upp nedslitna delar, så är det amino-
syror. Inte förrän ostens protein utsatts för magsäckens ph 2, kommer dess 
aminosyror att kunna frigöras och så småningom transporteras ut med 
blodet till muskelcellerna. Det tar sin lilla tid, och för att kunna dra nytta 
av det höga blodflödet och den höga enzymaktiviteten i musklerna under 
och efter träningen är det bra att sätta igång processen så snabbt som möj-
ligt. Medan proteinet från osten processas i magsäcken, får muskelcellerna 
hålla till godo med de fria aminosyror som alltid finns tillhands i amino-
syrapoolen, förstärkta av osten från mackan hon åt innan hon gick till trä-
ningen. I samband med träningen ser hon till att aminosyrapoolen fylls på 
så att proteinsyntesen optimeras.
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Äpplet innehåller just inte så värst mycket protein, däremot innehåller 
det mono- och disackarider som snabbt kommer ut i blodet och stimulerar 
insulinfrisättning. Insulinet ger inte bara signal till celler att suga upp glu-
kos från blodet, utan det stimulerar dessutom upptag av aminosyror till 
muskelcellerna. Dessutom ger äpplets kolhydrater något för musklernas 
glykogenåteruppbyggnad att arbeta med, i väntan på den stora påfyllnaden 
som sker när hon efter hemkomsten äter sin middag.

Middagen efter ett styrketräningspass har ett större inslag av proteiner 
än frukosten efter en springtur. Aerobt springande under högst en timma 
tar inte så hårt på proteinstrukturer i kroppen som ett hårt, delvis anaerobt 
styrketräningspass, och därför ser hon till att få i sig rejält med protein nu. 
Men för att komma i form för ett nytt styrketräningspass för samma mus-
kelgrupper om ett par–tre dagar ser hon även till att ha så mycket kolhydra-
ter på tallriken att de enzymer som sköter återuppbyggnaden av glykogen-
förråd inte tycker att hon snålar med att ge dem arbetsmaterial.

Liksom hennes tjuvstart med frukosten hjälpte hennes mättnadssigna-
ler att hinna triggas innan hon ätit för mycket, har ostbiten och äpplet på 
gymmet spelat samma roll inför middagen. Medan hon lagar maten hinner 
de långsamma hormonerna som styr hunger och mättnad gradvis hitta en 
balans åt mättnadshållet. Medan hon sedan äter sin proteinrika, något sena 
middag, känner hon hur det parasympatiska nervsystemet tar över, hon 
känner sig behagligt avslappnad. hon nästan känner hur blodcirkulatio-
nen styrs om till de inre organ som ska processa matens kolhydrater, fett 
och protein och distribuera de erhållna monosackariderna, fettsyrorna och 
aminosyrorna ut till alla kroppens celler. hon är nöjd med att hon varit så 
mycket på den sympatiska sidan under dagen, att den parasympatiska nu 
kan få ta över kommandot. Till och med obehaget efter diskussionen med 
chefen under dagen, som börjat lösas upp under gympasset, ter sig aningen 
mindre tyngande nu när välbehaget sprider sig ända ut i fingerspetsarna ...
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amylopektin   87

amylos   86, 87
anabolism   173
anaerob   69, 142, 151
antabus   195
antioxidant   59
arakidonsyra   105
arterioskleros   206
atom   18, 19
atomkärna   19
atomnummer   19
ATP   67, 68, 153, 243
ATP-syntas   69, 231, 238
B
basmetabolism   31
bensoesyra   143
β-hydroxybutyrat   259
β-oxidation   208
betsocker   84
bikarbonat   254
bilirubin   110
biotin   110
bis   155
blod-hjärnbarriär   252, 257
brunt fett   240
brännvin   40
bröd   138, 146, 165
brödjäsning   152
buffert   254
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C
calvincykeln   71
cellandning   229
cellobios   81
cellulosa   37, 87, 89
champagne   40
cis   98, 211
cis-trans-isomeras   211
citronsyra   221, 224
citronsyracykeln   221
coricykeln   170
c-vitamin   60, 141
cytoplasma   119, 126
D
deaminering   117, 218
dekarboxylering   189
denaturering   120
deoxiribos   77, 125
diesel   41
disackarid   80, 87
DNA   57, 59, 125
dopa   216
dopamin   216
Douglas bag   253
dubbelbindning   20, 103
E
effekt   30
eikosanoid   105
eikosapentaensyra (EPA)   105
elektrofores   115
elektromagnetisk strålning   25
elektron   19, 66
elektronpar   19, 55, 56
elektronparbindning   19
elektronskal   19, 54
elektronspinn   55
elektrontransportkedja   67, 229
emulgeringsmedel   144

endogent kolesterol   206
energi   28, 56
enkelbindning   19
entropi   28, 53, 66, 68, 245
E-nummer   144
enzym   63, 109, 111, 129, 175
essentiell aminosyra   116, 117
essentiell fettsyra   104, 252
ester   100
esterbindning   100, 207
etanol   152, 159, 193
E-vitamin   60
excitering   24
exogent kolesterol   206
F
FADh2   157
fasta   218
fett   26, 93, 96
fettbränning   252
fettförbränning   255
fettmolekyl   99
fettsyra   97
fettsyrasyntes   179
fiber   87, 89
fiberprotein   111
fil   163
flambering   137
fleromättad fettsyra   98
folsyra   110
fosfat   67, 69, 125, 148
fosfatgrupp   129
fosfolipid   93, 100, 200
fosfor   147
fosforylering   129, 185, 244
foton   18, 66
fotosyntes   63, 73, 152
frikopplare   240
fri radikal   59, 205
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fritering   137
fruktos   76, 155
fruktos-1,6-bis-fosfat   155
fruktos-6-fosfat   155
fruktsocker   76
fusion   24
fytinsyra   148
färgämne   144
färskost   135
förklistring   146
G
galaktos   76, 77
galla   199
gallsyra   200
gammaglobulin   111
gammapartikel   24
gen   124
genetisk kod   125
genuttryck   128
globulärt protein   111
glukoneogenes   169, 218
glukos   71, 72, 80
glukos-1-fosfat   185
glukos-6-fosfat   154, 185, 187
gluten   152
glyceraldehyd-3-fosfat   155
glycerol   100, 208
glykemiskt index (GI)   88
glykogen   90, 173, 185, 248
glykogen aminosyra   217
glykogeninlagring   247
glykolys   154, 172, 182
glykosidbindning   85, 89, 140
gott kolesterol   206
grahamsmjöl   147
grenad sidokedja   117
grodd   145, 147
groddning   82, 124

grundämne   19
grädde   134
GTP   243
guld   235
H
h+   65
halveringstid   21
handkvarn   145
hDL   206
helium   22
hemgrupp   110
hemoglobin   65, 109
hexos   76
homogenisering   134
honung   76
hormon   111, 176
hormonkänsligt lipas   176, 202
hunger   132
hydrolys   89, 134, 139
hygroskopisk   145
härdning   105
härskning   148
I
idisslare   38
immunoglobulin   215
infraröd strålning   26
insulin   111, 117, 201, 215
interstitialvätska   168
isoelektrisk punkt   115
isoleucin   117
isotop   21
J
joule   28, 30
järn   65, 148
jäsning   40, 142, 151, 159
jästsvamp   151, 159
K
kaffe   83
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kafferostning   137
kalcium   148
kalori   28
kaos   28
karamellisering   83
karbonatbuffert   254
karbonylkol   78
karboxylgrupp   97, 99
karboxylsyra   97, 114
karnitin   208
katabolism   173
kefir   163
ketoacidos   259
ketogen aminosyra   217
keton   78, 259
ketonkropp   257
kilowattimme   32
klorofyll   18, 65
kloroplast   65, 126
ko   38
koenzym   109
koenzym-A (co-A)   186, 189, 224
kokning   139, 140
kol   19
kol-14   22
koldioxid   18, 40
kolesterol   200, 206
kolhydrat   26, 53, 75
kolhydratförbränning   254
kolhydratladdning   247
kolhydratuppladdning   247
kolkedja   72
kolsyra   254
koncentrationsskillnad   66
konformationsförändring   238
konstgödsel   41
konvergens   177, 221
kopplad reaktion   245

korn   82
kortison   200
kostfibrer   89, 147
kovalent bindning   19, 55
kreatin   246
kreatinfosfat   246
kromosom   126
kvarn   145
kväve   19, 42, 111
kvävefixerande bakterie   112
kylomikron   200, 204
kärnmembran   126
L
laktas   84, 175
laktos   77, 81, 84, 135, 163, 164
LDL   205
lecitin   144
leucin   117
levern   168, 187, 196, 206
lingon   143
linolsyra   104
lipas   199
lipid   94
lipolys   202
lipoprotein   200
lipoproteinlipas   201
livsprocess   27
ljusenergi   56
ljusreaktion   64
low carb   248
lysin   116, 208
löpe   135
M
magnesium   65, 147
Maillard-reaktion   138
makrofag   206
malning   145
malt   81, 124
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maltas   181
maltos   81, 82, 85
maltsocker   81
margarin   102, 105
matrix   222
messmör   135
metabolism   174
metabolit   174
metabolt vatten   250
metylgrupp   162
mineral   142
mitokondrie   126
mitokondrie-DNA   126
mjölk   134
mjölksocker   17, 76, 77, 81, 84
mjölksyra   17, 161, 164
mjölksyrabakterie   17, 149, 159, 161
mol   21
molekyl   18
monosackarid   77, 87
mousserande vin   40
mRNA   216
myrsyra   97
mältning   82, 124
mättad fettsyra   20, 97
mättnad   132
mörkerreaktion   65, 71
N
NADh   157, 182, 232
NADPh   54, 70
negativ feedback   176
nektar   76
neutron   21
niacin   110, 157
nikotinsyra   110, 157
nitrat   42
noradrenalin   202, 216
nukleotid   125

O
Oh-grupp   73
olivolja   101, 104
oljesyra   103
omega-3   104, 147
omega-6   104, 147
omättad fettsyra   20, 97
ont kolesterol   206
oordning   28
oparad elektron   59
orbital   55
ormgift   121
osmos   143
ost   135
ostlagring   135
oxaloacetat   224
oxaloättiksyra   224
ox-form   233
oxidation   53
oxidativ stress   60
oxiderad   53
oxygen   53
ozon   152
P
palmitinsyra   255
pantotensyra   224
pentos   77
pepsin   113
peptidbindning   113
ph-gradient   66
ph-skala   66
Pi   69
polysackarid   85, 87
polär   57, 58, 93
porter   83
potatis   37, 140, 146
potatismos   142
produkt   175

271

Register

33646_inlaga.indd   271 2011-08-24   15.37



propionsyra   97
proteas   215
protein   59, 110, 114, 117, 152, 215
proteinintag   128
proteinkvalitet   118
protolys   183
proton   19, 65
protongradient   66, 230
proton-proton-process   23
pyrolys   136
pyrudruvsyra   158
pyruvat   158, 164, 169, 182, 189, 217
R
radioaktivt sönderfall   21
rapsolja   101, 104, 138
red-form   233
redoxpar   234, 235
reduktion   54, 63, 95
regnbåge   26
RER   253
respiratorisk kvot   252
riboflavin   110
ribos   77, 125, 127
ribosom   119
ris   40, 142, 148
RNA   126, 127
rom   40
rostning   136
RQ   254
rörsocker   83
S
sackaros   81, 83
saliv   181
semipermeabelt membran   93
serotonin   216
serumalbumin   203
sidokedja   114
siktning   147

silver   235
smör   102, 134
smörsyra   97
socker   143
sockerarter   87
sockerbeta   83, 84
sockerrör   39
solstrålning   35
spektrum   26
stekning   137
strukturfetter   96
strukturformel   58
strösocker   81, 83
stärkelse   86, 146
substrat   175
summaformel   58
surdegsbröd   165
surdegsjäsning   149
svagdricka   83
svamp   18
sylt   143
syltning   143
syra   65
syra-bas-par   235
syre   19, 56, 151, 152, 237
syrebrygga   81
T
testosteron   200, 207
tetraed   57, 79
tiamin   110, 189
tioester   208
trans   98, 210, 211
transaminering   117, 218
transfett   99
triglycerid   100
triplett   125
tRNA   216
tryptofan   216
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träda   45
tungt väte   23
Turning Torso   20
tylakoid   65
tylakoidmembran   65
tyrosin   216
U
u   20
ultraviolett strålning   26
uncoupler   240
uncoupling protein   240
urbanisering   51
UTP   243
UV-strålning   152
V
valin   117
vanilj   144
vassle   134
vassleprotein   135
watt   30
vax   100
vete   37
vetekli   147
whisky   40, 81, 82, 193, 196
vin   17, 111, 151, 193, 196

vindruvor   40
vitamin B1   110, 189
vitamin B2   110
vitamin B3   157
vitamin B5   224
vitaminer   110, 141
VLDL   204
våglängd   25
väte   19
vätebindning   58
vätebärare   54, 156
vätejon   65
växter   53
vört   81
vörtbröd   81
Y
yoghurt   163
ystning   135
Ä
ägg   118, 121
ärtor   119
ättiksyra   97
Ö
öl   17, 40, 81, 82, 193
östrogen   200, 207
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