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Abstract 

The aim of the report is to compile and compare different edible macroalgae from the 

Rhodophyta, Phaeophyta and Chlorophyta divisions by their nutritional content. This in order 

to analyze if the algae have potential for expanded use on the food market and as a substitute 

for animal protein sources. To achieve the aim, the nutritional content of the algae will be 

compiled on the basis of protein, carbohydrate and fat content through a data collection of 

previous research. This bachelor thesis is a study of literature, where only journal articles and 

scientific reports are used. The algae’s nutritional values are then compared to values for 

seven reference products, that are used as protein sources on the food market today. The 

report shows that the algal species from the Rhodophyta division have the highest protein 

content, and that algae from the other divisions show protein contents higher than most of the 

reference values. The reviewed algae generally have good qualifications to substitute many of 

the reference products and therefore, as regards the nutritional content, big potential for 

expanded use within the food industry.  

  



 

Sammanfattning 

Syftet med rapporten är att sammanställa samt jämföra olika ätbara makroalgarter från det 

Rhodophyta, Phaeophyta och Chlorophyta divisionerna utifrån dess näringsinnehåll. Detta för 

att analysera algernas utvecklade potential som livsmedel och som substitut till animaliska 

proteinkällor. För att uppnå syftet kommer algarternas näringsinnehåll att sammanställas 

utifrån protein-, kolhydrat- och fettinnehåll genom datainsamling av tidigare forskning. 

Rapporten utgörs av en litteraturstudie där insamling av data sker via databasen Google 

Scholar och enbart originalartiklar väljs ut. Algernas näringsvärde jämförs sedan med värden 

för sju referensprodukter som används som proteinkällor på livsmedelsmarknaden idag. 

Rapporten visar att alger hos divisionen Rhodophyta har det högsta proteininnehållet, men att 

även alger hos övriga divisioner innehåller mer protein än ett flertal av referensprodukterna. 

De granskade algarterna har generellt sett goda förutsättningar att substituera många av 

referenslivsmedlen och därmed den näringsinnehållsmässiga potentialen för utvecklad 

användning inom livsmedelsindustrin. 
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Inledning 

Introduktion och relevans 

Mänskligt förvållade klimatkonsekvenser i form av ökande temperaturer, stigande havsnivåer 

samt smältande istäcken och glaciärer, är utmaningar som människan kommer att tvingas 

bemöta framöver. Jordens klimat förändras ständigt som följd av mänsklig aktivitet och 

globala växthusgasutsläpp (Nilsson, 2010). En stor del av växthusgaserna produceras på 

grund av människans konsumtion av varor. En sektor som bär ett speciellt stort ansvar är 

livsmedelssektorn, som genom dess landanvändning, vattenanvändning och 

energiförbrukning har ett stort globalt ekologiskt fotavtryck (IPCC, 2014). Ökad konsumtion 

och produktion av produkter med animaliskt ursprung har i synnerhet varit en avgörande 

faktor för de ökade växthusgasutsläppen. Produktionen av kött förutspås fördubblas mellan 

2014 och 2050 om pågående trend fortsätter och idag står köttproduktionen för en 

landanvändning på ca 26 procent av jordens isfria landyta (70 procent av all jordbruksmark) 

och producerar 18 procent av de globala växthusgasutsläppen i CO2-ekvivalenter. Detta är en 

trend som måste brytas (FAO, 2006). 

  

Sedan 1960-talet har kärnan i det arbetet som FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation 

(FAO) bedriver varit att främja hållbar användning och bevarande av naturresurser. Detta för 

att säkra mattillgångar och bekämpa svält världen över (Burlingame & Toledo, 2006). Ändå 

lever idag cirka 850 miljoner människor runtom i världen i hunger, vilket hindrar många 

länder från att utvecklas. FN:s globala hållbarhetsmål 2 - Ingen Hunger nämner olika 

tillvägagångssätt som att fördubbla jordbrukets produktivitet, införa motståndskraftiga 

jordbruksmetoder samt investera i genetisk mångfald (United Nations, 2016). Som en följd av 

hur livsmedelsindustrin hittills har bedrivits har klimatförändringar, som nu stör den 

nuvarande matmarknaden, uppstått. Samtidigt förväntas världens befolkning öka, vilket även 

medför att risken för att människor världen över tvingas svälta kommer att öka (Lipper et al., 

2014).  

Det senaste två decennierna har den globala matproduktionen ökat i en högre takt än den 

globala befolkningstillväxten och enligt FAO producerades det hela 50 procent mer mat än 

vad som krävdes för att mätta jordens befolkning år 2012 (Altieri, Gliessman, Herren, Holt-

Giménez, & Shattuck, 2012). Således är det inte mängden producerad mat som är kritisk ur 

ett hållbarhetsperspektiv, utan snarare vilken typ av mat samt hur den maten produceras. 

Vidare måste även fördelning av maten ses över, för att säkerställa att både produktionen 

såväl som konsumtionen blir hållbar. Att uppfylla det globala hållbarhetsmålet 12 - Hållbar 

konsumtion och produktion kan dessutom anses vara ett tvärgående arbete, då den har 

synergieffekter på andra mål (United Nations, 2016).  

Livsmedelsindustrin har redan vidtagit åtgärder för att reducera miljöpåverkan genom att 

erbjuda substitut till marknadens mest miljöskadliga produkter. Produkter som Quorn, 

Oumph! och Tofu är exempel på alternativ som redan finns på marknaden. Livsmedelsverket 
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menar att en kost innehållande mer vegetarisk mat och ett minskat intag av kött är ett bra sätt 

att nå hållbarhetsmålen (Livsmedelsverket, 2017). Arbetet kring utfasningen av livsmedel 

med hög miljöbelastning kan endast ske genom produktion av mer hållbara livsmedel. Vidare 

forskning om andra potentiella substitut är av stor vikt och ett ännu relativt outforskat område 

är matproduktion från alger. Mikroalger används idag inom livsmedelsindustrin tack vare 

dess höga näringsinnehåll samt innehåll av föreningar såsom fettsyror, pigment och 

antioxidanter. I tidigare studier har det belysts att mikroalger har potentialen att bidra med en 

betydande del av EUs totala livsmedelsmarknad, utan att kräva stora produktionsarealer 

(Vigani, et al., 2015).  

Makroalger används idag inom livsmedelsindustrin och finns i bland annat produkter så som 

Agar agar, vilket är ett gelbildande ämne som utvinns ut alger från den Rhodophyta 

divisionen. Makroalgers näringsinnehåll tyder också på stora potentialer till utökade 

användningsområden inom livsmedelsindustrin (Mabeau & Fleurance, 1993). Det är dock av 

stor vikt att den mer miljövänliga maten är jämförbar med konventionell kost och innehåller 

alla de essentiella näringsämnen som människan behöver. Rapporten som följer kommer 

bidra med information om mer miljövänliga livsmedel genom att undersöka makroalgers 

potential inom livsmedelsindustrin. En sammanställning av olika algarters näringsinnehåll 

kommer att kunna bidra med data och kunskap till forskningen inom livsmedelssektorn och 

dess arbete mot en mer hållbar marknad.  

Syfte och mål 

Syftet med rapporten är att sammanställa samt jämföra ätbara makroalgarter från det 

Rhodophyta, Phaeophyta och Chlorophyta divisionerna utifrån dess innehåll av protein, 

kolhydrater och fett. Detta för att analysera algernas potential som livsmedel och som 

substitut till animaliska proteinkällor. 

För att besvara rapportens syfte är målen att: 

• Genom informationssökning av tidigare forskning sträva efter att erhålla tre 

mätvärden för protein-, kolhydrat- och fettinnehåll för samtliga arter.  

• Utifrån dessa mätvärden bestämma medelvärde, spridning och genomgående trender 

av näringsinnehåll som föreligger hos de olika divisionerna.  

• Samtidigt som trender ska belysas ska också specifika arter lyftas fram om de på 

något sätt utmärker sig från mängden.  

• Klargöra ifall algernas näringsinnehåll är tillräckliga för att en måttlig konsumtion ska 

kunna bidra till en betydande del av det rekommenderade intaget av protein genom att 

jämföra algarternas proteininnehåll med proteininnehållet i redan befintliga livsmedel 

på marknaden.  
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Metod och avgränsningar 

Denna rapport är en litteraturstudie där sammanställning av näringsinnehåll av några av de 

vanligaste ätbara algarterna är huvudsyftet. Rapporten bygger på sammanställning av data 

från olika vetenskapliga artiklar och journaler. Inhämtning av data gjordes i sökmotorn 

Google Scholar med inloggning genom KTHB. Först valdes 28 ätbara makroalger ut från 

Edible Seaweed of the World av Leonel Pereira. De algarter som valdes ut ur denna bok 

tillhör divisionerna Rhodophyta (Rödalger), Phaeophyta (Brunalger) och Chlorophyta 

(Grönalger). Dessa kommer sedan att beskrivas under artbeskrivningar för att ge läsaren en 

bättre förståelse för algarterna som valts ut. De utvalda algarterna användes som 

utgångspunkt för sökning av algernas näringsinnehåll. Algarternas latinska namn följt av 

protein, carbohydrates och lipid användes som sökord. Resultatet filtrerades efter det 

förinställda filtreringsalternativet “relevans” för att ett urval skulle kunna göras. Sökningen 

ställdes därmed in till att gå efter titlar innehållande sökorden och inte senast publicerade. 

Källorna avgränsades till att enbart vara på engelska och inte äldre än 50 år. 

Rapporten resultat baserades enbart på data från originalartiklar. Källor i form av 

examensarbeten eller ideella organisationers texter användes därmed inte i rapportens 

resultatdel. De tre första titlarna, som uppfyllde de uppsatta sökkraven undersöktes vidare och 

abstract eller inledning för dessa rapporter lästes igenom. De som nämnde att rapporten 

berörde innehåll av antingen protein, kolhydrater eller fett användes som källor, medan 

övriga rapporter sorterades bort. De rapporter som sorterades bort byttes därefter ut mot 

nästkommande relevanta rapporter i sökresultatet ordning. Insamlad data från källorna 

sammanställdes sedan i en matris för att algernas näringsinnehåll överskådligt skulle kunna 

granskas. I matrisen sammanställdes, tillsammans med algartens latinska namn och 

näringsinnehåll, även information från de rapporter som data togs från.  

Information från rapporten, som dokumenterades i matrisen, är författare, årtal, insamlingstid 

och insamlingsplats för algerna, övrigt näringsinnehåll, kommentar samt länk till rapporten. 

Datan som sammanställdes i originalmatrisen (se Bilaga 1) från rapportens källor skrevs som 

den presenterades i respektive källa. Vid sammanställning av resultatet vidarebehandlades 

insamlad data samt näringsvärden, som tidigare angivits som intervall och uttrycktes som 

matematiskt medelvärde. Detta då datan behövde stå i enpunktsform för att kunna presenteras 

i ett diagram. Detta genomfördes genom att i källan undersöka om intervallet uttrycktes i 

flerpunktsform senare i  rapporten. Då flera mätvärden presenterades i rapporten beräknades 

ett medelvärde genom att addera värdena för samtliga mätpunkter och dividera med antalet 

mätvärden.  

Om enbart ett intervall och inte flertalet mätvärden, uttrycktes i källorna ansågs de inte 

tillräckligt tillförlitliga för att kunna tas med i rapporten. Värden som angavs i intervall finns 

kvar i bilaga 1 för den intresserade, men inte bland de värden som användes i rapportens 

resultat. Den vidarebehandlade datan uppdelades efter näringsinnehåll samt division och 

presenterades i totalt nio separata diagram. Här visas innehållet för samtliga alger som valts 

ut i varje division. Därefter sorterades och lades diagrammen ihop till tre figurer för att 

presentera protein-, kolhydrat- samt fettinnehåll för samtliga divisioner. För att sedan 
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överskådligt kunna jämföra divisionerna sinsemellan beräknades ett medelvärde av protein, 

kolhydrater och fett för respektive alg inom Rhodophyta, Phaeophyta och Chlorophyta. 

Medelvärdet för samtliga näringsinnehåll av de granskade algarterna presenterades därefter i 

ett lådagram, där hänsyn även togs till minimum- samt maximivärden.  

För att på ett enkelt sätt kunna jämföra algernas proteininnehåll med redan befintliga 

livsmedel på marknaden var det även nödvändigt att ta fram proteininnehållet för ett flertal 

sådana produkter. Urvalet skedde genom att utgå ifrån tidigare studier om vilka kött-, fisk- 

samt fågelprodukter som förtärs i störst utsträckning (Schösler, de Boer, & Boersema, 2012). 

För att kunna göra en jämförelse som även inkluderade miljövänligare alternativ valdes 

dessutom några vegetariska substitut ut. Sammanfattningsvis valdes nötfärs, fläskfilé, 

kycklingbröstfilé, ägg, lax, sojafärs och quornbitar. Samtliga produkter är i rå form och 

proteininnehåll angavs som procent av totalt näringsinnehåll. Alla värden hämtades från en 

sammanställd lista med data från Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas (Matkalkyl, 2015). 

Artbeskrivning av alger 

För att ge läsaren en djupare förståelse för de algarter som undersöks i rapporten kommer en 

kortfattad artbeskrivning redovisa grundläggande fakta för var och en av dessa. En 

redogörelse för grundläggande information, som till exempel algernas förekomst, 

produktionsort och nuvarande användningsområden presenteras nedan. 

Chondrus crispus 

Denna alg är vanligt förekommande runt den irländska kusten, men även i medelhavet, 

utanför Portugal, Färöarna, Azorerna, västra Afrika samt i Berings Sund. Den beskrivs som 

en av de mest smakrika algerna och kan, tack vare dess lättsmälthet, även förtäras av personer 

med ett känsligt matsmältningssystem. Chondus crispus har haft en rad olika 

användningsområden genom åren, bland annat som gelämne för att förtjocka mjölkprodukter 

såsom glass, men även som grönsak antingen tillagad eller rå. På den japanska marknaden har 

algen sålts torkad i form av produkten Hana Nori. I dag används den främst som 

sjögrässallad, garnering av sushi samt som en ingrediens i soppa, men det är även en källa för 

karragenan (Pereira, 2016).  

Mastocarpus stellatus 

Har en mörkröd eller lila-aktig färg, vilket gör att den lätt blandas ihop med Chondrus 

crispus. Mastocarpus stellatus växer i Atlanten och är vanligt förekommande runt 

Skandinavien, Newfoundland, Mauretanien samt Nova Scotia. Den äts i många europeiska 

länder, men i exempelvis Island äts den främst under de säsonger då annan föda inte gett en 

gynnsam skörd. Likt Chondrus crispus är denna alg en god källa till karragenan och extraktet 

används inom en rad olika industrier så som i matindustrin. I Irland har Mastocarpus stellatus 

traditionellt sett skördats, torkats och därefter används i soppor men även som gelebildande 

ämne. Extrakt från algen innehåller antioxidanter och kan dessutom användas som 

antikoaguleringsmedel (Pereira, 2016).  
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Kappaphycus alvarezii 

Algen utgör en av de viktigaste källorna till karragenan och odlas i asiatiska länder som 

Filippinerna, Indonesien och Malaysia, men även i Kenya och Madagaskar (Pereira, 2016). 

Kappaphycus alvarezii har en grön eller gulorange färg och har en av de största tropiska 

algerna inom Rhodophyta. Med en extremt hög tillväxthastighet kan algen fördubbla sin 

storlek inom 15-30 dagar och har introducerats i tropikerna för kommersiell odling (Silva, 

1996). Algen är rik på näringsämnen, men beskrivs även ha andra hälsobringande egenskaper 

som tidigare bara dokumenterats inom farmaceutisk icke-livsmedelsprodukter. Tack vare 

dess höga karragenaninnehåll kan den med fördel konsumeras för att rensa 

matsmältningssystemet (Chang, et al., 2016).   

Gracilaria chilensis 

Sedan 70-talet har algen skördats från naturliga bäddar, för produktion av agar, tills de i slutet 

av 80-talet kollapsade som en följd av överexploatering. Även idag är odling av Gracilaria 

chilensis mycket viktig för landet. Algen förekommer i flodmynningar där de flyter fritt, men 

även på klippiga kuster (Guillemin, Valero, Faugeron, Nelson, & Destombe, 2014). 

Ursprungligen har Gracilaria chilensis konsumerats av människor i Kina, men har sedan 

utbretts till andra delar av Asien. Algen används även, i form av agar, vid förberedelse av 

andra matprodukter. Förutom i Chile har det även gjorts försök på att odla algen i bland annat 

Italien, Sri Lanka, Malaysia samt Japan (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations, u.d.).  

Palmaria palmata 

Palmaria palmata, även känd som Dulse, har en rödbrun färg med blad som antingen är 

ovala eller raka. Den odlas vanligtvis på rep eller i tankar på Irland respektive i Tyskland, 

men säljs även i länder så som Island, Norge och Frankrike (The Seaweed Site: information 

on marine algae, u.d.). I Norge har algen ätits ända sedan vikingatiden och på Irland 

konsumerades den främst i kuststäder. Algen har länge ansetts vara en säsongsvara som varit 

mycket begränsad, vilket gjort att den inte fungerat som någon avsalugröda (Delaney, 

Frangoudes, & Ii, 2016). Palmaria palmata kan ätas både torkad och rå, men beskrivs som 

mindre välsmakande i rå form. Det rekommenderas att algen äts torkad som ett tillbehör till 

en mörk ale eller stout. Vidare nämns att torkningsprocessen bör ske mycket försiktigt men 

snabbt för ge en angenäm smak (The Seaweed Site: information on marine algae, u.d.) 

Porphyra tenera 

Med det mer välkända namnet Nori är Porphyra tenera en av de vanligaste algerna som 

konsumeras i östra Asien och enligt Food and Agriculture Organization även bland de mest 

näringsrika sjögräsen. Algen har konsumerats av människor under millennium och har under 

perioder ansetts vara en prestigefylld eller lyxig råvara då skörd samt bearbetning av algen 

fram till 50- och 60-talet varit begränsad. Idag är algen mest känd som omslag till sushirullar, 

men används även i soppor samt sallader. Precis som för Palmaria palmata äts också 

Porphyra tenera som snack till öl (Delaney, Frangoudes, & Ii, 2016). Odling av Porphyra 
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tenera har sedan 1700- talet skett i Japan, Korea och Kina och är en utav de viktigaste 

grödorna inom grundvattensodlingarna som finns i dessa länder. (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, 2005) 

Porphyra yezoensis 

Porphyra yezoensis är också en av de arter som till vardags kallas Nori. Arten är väldigt tålig 

för variationer och förekommer världen över vid klippiga kuster oavsett. Växten kan vara 

både krusig och rak i bladformen och dess färg kan variera från rosa till röd-gul till  brun-

grön beroende på var den växer (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 

2005). Porphyra yezoensis är som Porphyra tenera en av de mest förekommande av de arter 

som konsumeras av människor i östra Asien och har också använts av människan i 

millennium (Delaney, Frangoudes, & Ii, 2016).  

Fucus Vesiculosus 

Kallas även blåstång och växer på bland annat västkusten i Sverige samt i Östersjön. Algen 

kännetecknas av sina gaffelgreniga skott samt luftblåsor på förgreningen, som framgår extra 

tydligt om den får växa i optimala förhållanden som exempelvis lugnt vatten. Fucus 

Vesiculosus har genom åren haft många användningsområden; allt från djurfoder till 

smaksättning av ostar. Algen har även varit mycket viktigt i medicinska sammanhang tack 

vare sin höga jodhalt (Myrdal & Petrusson, 2014). Idag är användningsområdet betydligt 

större och algen kan användas för att bland annat göra te, men även på samma sätt som den 

populära produkten Kombu som huvudsakligen utgörs av japanskt sjögräs. De nyaste och 

yttersta skotten beskrivs som mycket välsmakande, med en tydlig karaktär av jod och sälta. 

Algen säljs även torkad i form av små granuler, som kan tillsättas i soppor samt sprinklas på 

sallader (Mahadevan, 2015). 

Himanthalia Elongata 

Algen, som även kallas för sjöspagetti, karaktäriseras av dess höga fiberinnehåll och beskrivs 

som ätbar, men brukar vanligtvis tillsättas i olika typer av köttprodukter. Ett annat 

användningsområde för Himanthalia Elongata är att tillsätta den i produkter med låg salthalt, 

då algen den har en fettbindande egenskap och kan förhindra att produkten snabbt blir dålig 

(Cofrades, Serdaroğlu, & Jiménez-Colmenero, 2014). Algen kännetecknas av sina 

knappliknande blad och kan bli upp till två meter lång. Den förekommer vanligtvis utanför 

Storbritannien och Irlands på tämligen exponerade kuster. Det går även att få tag på algen i 

Norge, nordvästra Frankrike samt norra Spanien och Portugal (White, 2008a).  

Laminaria Ochroleuca 

Denna alg är en typ av kelp, som karakteriseras av långa breda blad som växer högst upp på 

en kal stam. Bladen har en gulbrun färg och kan bli ungefär en och en halv meter långa. 

Laminaria Ochroleuca finns huvudsakligen i områden runt Shetlandsöarna och sydvästra 

England och Irland (Smirthwaite, 2007). Laminaria Ochroleuca är en av de arter som i 

folkmun kallas för Kombu. Den används som en ingrediens i ris- och salladsrätter, i soppor, 
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såser och krämer samt i efterrätter. Den anses passa bra som tillbehör till skaldjur, fisk och 

kött (Galicia Terra, 2018). Algen beskrivs ha en svag, men välsmakande, umami-smak. För 

att ta fram denna smak bör den först blötläggas i kallt vatten och därefter kokas (Matsumoto, 

2016).  

Saccharina Latissima 

Saccharina Latissima förekommer främst utanför Storbritannien och Irland, men har även 

hittats vid Grönland samt utanför New Jersey. Är mer känd som sockertång, vilket refererar 

till den vita och söta pulvret som bildas av de torkade bladen, karaktäriseras av dess gul-

bruna färg och kan uppnå en längd på uppemot fyra meter (White & Marshall, 2007). Den 

växer naturligt på branta havskanter på västkusten och dess näringsinnehåll motsvarar 

nästintill en fullvärdig kost. I generationer har algen flitigt använts i det asiatiska köket som 

smaksättare, då den bär på umami som ger allting en bättre smak, och förekommer bland 

annat i misosoppa som serveras till sushi. Det går även att producera öl på sockertången. Just 

nu pågår en odling i Kosterhavets nationalpark utanför Bohusläns kust (Heldmark, 2018). 

Pelvetia Canaliculata 

Algen har en olivgrön färg och används inom matlagning som en ingrediens i sallader och 

woker. Den används även i inläggningar och i soppor. Pelvetia Canaliculatas smak är neutral 

och kan enkelt smaksättas (New wave foods, u.d.). Växten är relativt liten, med en maximal 

längd på ca 15 centimeter. Den har en trädliknande struktur med geléfyllda blåsor i slutet av 

grenarna. När algen torkas blir den krispig och antar en mörkgrön eller svart färg. Algen har 

en unik egenskap att kunna överleva torkning i flera dagar. När den sedan spolas tillbaka ner i 

havet eller blötläggs kan den fortsätta leva som innan den torkade (MACOI, 2008a). Pelvetia 

Canaliculata har vanligtvis en livslängd på runt fyra år och förekommer främst runt 

Storbritannien samt Irland (White, 2008b).  

Petalonia Fascia  

Kallas även för falsk kelp och har tunna samt smala blad som vanligtvis blir 10-35 centimeter 

långa. Den har en svag eller medelstark brun färg och är vanligt förekommande på stenar i 

mitten av intertidala eller grunda subtidala områden, men kan även hittas vid kuster som inte 

exponeras för direkta vågor. Namnet falsk kelp har sitt ursprung i att Petalonia Fascia lätt 

blandas ihop med andra riktiga kelp-arter, men dessa har oftast betydligt tjockare blad 

(Fretwell & Starzomski, 2015). Algen är inte särskilt välkänd för sin goda smak och har ett 

högt innehåll av både socker och stärkelser. Det beskrivs att det går bra att äta den rå, men att 

det rekommenderas att den tillagas eller åtminstone sköljs av innan i färskvatten 

(CAMPMOR, 2016).   

Alaria esculenta 

Alaria esculenta förekommer vanligtvis runt Shetlandsöarna, kusten till flera delar av 

Storbritannien samt Irland, men även utanför Island, Grönland samt Japan. Bladen beskrivs 

ha en gulaktig eller olivgrön färg, vara väldigt flexibla och kunna bli mellan 0.3-1.5 meter.  



 

 

8 

Algen trivs bäst på 0-8 meters djup i subtidala områden vid klippiga kuster, men har 

dokumenterats finnas på hela 35 meters djup i områden där algen utsätts för extremt mycket 

exponering. Alaria esculenta är rik på socker och har sedan en lång tid tillbaka konsumerats 

av människor på både Irland och Skottland. På senare tid har det även blivit ett väldigt 

populärt sjögräs som äts i stora delar av asien (Tyler-Walters, 2008). 

Eisenia bicyclis 

Eisenia bicyclis är en brunalg som mestadels skördas vid de japanska och sydkoreanska 

kusterna. Algen kallas Arame, men ibland också “sea oak” på grund av dess trädliknande 

form. Smaken är mild och söt och konsumeras för det mesta i Japan och Sydkorea i till 

exempel soppor, grytor och efterrätter. Algen har i och med sina hälsofrämjande egenskaper 

fått en mer global spridning på senare år och konsumeras då ofta i torkad form. Arame 

innehåller höga halter jod, kalcium och järn och anses tillsammans med dess relativt höga 

proteininnehåll därför vara en bra proteinkälla för de med plantbaserad kost. Arame anses 

också vara bra för huden och som tillskott för viktnedgång (Spiritfoods, u.d.).  

Saccharina japonica 

Saccharina japonica anses vara en av dem viktigaste alger för Kina, ur en ekonomisk aspekt, 

och odlas vanligtvis med hjälp av flytflottar. Majoriteten av det som produceras används till 

mat och algen beskrivs som en mycket nyttig grönsak. Sedan 80-talet har dock 

produktionerna minskat på grund av ökad konkurrens från skaldjursodlingar. Saccharina 

japonica säljs vanligtvis torkade och då kvoten från våt till torr vikt ständigt förändras, är det 

av stor betydelse vilken tid på året de skördas. På senare tid har algen även börjat sålts i 

mindre paket, som både strimlade och kryddade alternativ med olika smaker, vilket tagits 

emot mycket väl av den kinesiska befolkningen (The Seaweed Site: information on marine 

algae, u.d.).    

Saccorhiza Polyschides 

Kännetecknas främst av dess vårtliknande grepp samt rynkiga stjälk, som delas upp i 

bandliknande sektioner. Algen är en ettårig växt med en oerhört snabb tillväxthastighet och är 

vanligt förekommande utanför flera delar av Storbritanniens kust samt Irland. Det finns även 

viss dokumentation på att algen växer i närheten av Ghana, den grekiska kustlinjen, Italien 

och som nordligast utanför Rørvik i Norge. Dess habitat kan variera mellan allt från 

lågvattenkällor till djup på 35 meter och algen fäster sig antingen på klippor eller ligger lös på 

små stenar. I nuläget odlas dock Saccorhiza Polyschides varken för produktion av alginat 

eller mat, men förutspås ha en mycket stor potential i framtiden tack vare sin höga 

tillväxthastighet (White, 2008c).  

Sargassum fusiforme 

Algen är även känd som Hizikitång och äts vanligtvis friterad eller som sjösallad. Sargassum 

fusiforme kan även ätas färsk, men förekommer mestadels i torkad form för att sedan 

blötläggas. Algen äts främst i Japan där den årliga konsumtionen uppgår till hela 1.6 kg i 
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torrvikt, men är även mycket populär i andra delar av Asien (Bovell-Benjamin, 2010). 

Sargassum fusiforme tillhör den traditionella maten i Japan och konsumtionen har på senare 

år ökat som följd av att många konsumenter i större utsträckning intresserat sig för hälsosam 

mat. Algens vanliga habitat utgörs av klippiga kuster, där den fäster sig på det hårda 

underlaget genom ett trådformigt grepp. Fram tills nyligen har produktionen av Sargassum 

fusiforme varit mycket beroende av naturresurser, men på grund av den ökande efterfrågan 

har det skapats en oro för överproduktion ska skada dessa naturresurser (Yoshida & 

Shimabukuro, 2016).  

Undaria pinnatifida   

Undaria pinnatifida, som även kallas för Wakame, är vanligt förekommande vid klippiga 

kuster och sund i Japan, Sydkorea samt Kina. Algen är en ettårig växt vars optimala tillväxt 

uppnås vid vattentemperaturer på 5-15 °C. Om temperaturen på vattnet däremot överstiger 25 

°C slutar den växa helt. Även om det förekommer att vilda alger skördas och används lokalt, 

kommer nästintill alla kommersiella produkter från odlingar i framförallt Sydkorea. Skördade 

alger sköljs först i havsvatten och sedan i sötvatten, för att därefter torkas antingen i solen 

eller i en varmluftstork. I Sydkorea äts produkten Wakame bland annat till sojabönor, nudlar 

eller som ingrediens i soppa. Överproduktion på senare tid har dessutom lett till behov av att 

introducera nya typer av produkter av algen (McHugh, 2003). 

Ulva intestinalis 

Ulva intestinalis förekommer främst i Japan, men även i många andra delar av världen som i 

Europa och Nordamerika. Den kan växa i både salt- samt brackvatten och skördas vanligtvis i 

det vilda. Vid odling av Ulva intestinalis fästs nät på klippor, där områden med lugnt vatten 

och botten av sand är optimala. Fördelen med att odla algen är att det exempelvis kan ge en 

bättre likformighet och grönare färg, som gör den mer attraktiv på marknaden. Ulva 

intestinalis har ett innehåll av B-vitamin som generellt är högre än i dem flesta grönsaker. 

Även innehållet av vitamin A är högt, men fortfarande bara hälften så mycket som i 

exempelvis spenat (McHugh, 2003). En ny molekylär studie visar även att släktet 

Enteromorpha är synonymt med Ulva och att det är i många fall är mycket svårt att skilja på 

olika arter inom släktet Ulva (Budd & Pizzola, 2008).  

Ulva Lactuca 

Ulva Lactuca är även känd under namnet havssallat och kan bli upp till 30 centimeter lång. 

Algen är vanligt förekommande världen över, men frodas främst utanför Storbritannien och 

Irland då dess optimala habitat framförallt är klippiga kuster som är mycket exponerade. Likt 

Ulva intestinalis kan även denna alg växa i brackvatten och har en grön- till mörkgrönaktig 

färg som växlar beroende på var algen växer (Pizzolla, 2008). Den vanliga algen är lätt att 

känna igen och brukar vanligtvis hittas fastklängande på klippor. Ulva lactuca har en 

behaglig smak om den äts färsk, men får en betydligt djupare och rik smak om den torkas 

först. Det rekommenderas att den strös över soppor, grytor, sallader, fisk eller sushi som 

garnering och smakförstärkare då den inte gör sig bra vid tillagning (Williams, 2016).   
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Ulva compressa 

Ulva compressa är en grönalg med mycket stor spridning. Den återfinns vid Nordamerikas 

kust till Stilla Havet, i Medelhavet, runt Australien och utanför stora delar av Afrikas 

kontinent. Växten har två former, en som har långa platta blad med krusade kanter och den 

andra med ihåliga avrundade blad. Algen äts som många andra alger i en variation av olika 

maträtter. Exempel är i färsk form som sallad eller i torkad form med ägg. Algen används 

också i kosmetika och i hudvård då den har lugnande och bakteriedödande egenskaper. Algen 

kan plockas för hand i det fria men den mesta av Ulva compressas kommersiella produktion 

sker via odling i Japan och Korea (MACOI, 2008b). 

Ulva rigida 

Ulva rigida är vanligt förekommande i intertidala och klippiga område samt rev. Algen har 

tunna arkliknande blad med små perforerade hål och blir sällan större än 10 centimeter, men 

formen samt höjden kan variera kraftigt. Något annat som kännetecknar algen oavsett form 

och storlek är att dess blad består av två lager som är lätta att separera. Skördningen sker vid 

lågvatten och algerna handplockas. Om den basala delen av algen lämnas kvar kan algen 

dessutom växa igen på nytt. Ulva rigida klarar av stora variationer i salthalt och förekommer 

i varma och tempererade hav världen över. Algen konsumeras främst som en färsk sjögrönsak 

av många ö-kulturer, då den anses vara mycket näringsrik. Extrakt från algen kan användas 

till bland annat naturliga kosmetikprodukter (MACOI, 2008c).  

Ulva reticulata 

Denna grönalg kommer ursprungligen från Hawaii men växer också runt Malaysia, 

Indonesien, Japan, Filippinerna och i indiska oceanen. Till utseendet väter den i buskliknande 

klungor och bladen är långa, platta och oregelbundna i formen. Växten är i ung fas en så 

kallad epifyt, vilket innebär att den växer på andra plantor, och lever i grunda vatten. Då 

växten blivit större kan den finnas på djupare vatten på stenar och koraller (Invasive Algae 

Database, u.d.). Algen har många innehållsmässiga fördelar då det är en stor källa av 

proteiner och vitaminer. Utöver detta undersöks också algen för dess potentiella antivirala 

egenskaper (NCBI, 2004).  

Caulerpa lentillifera 

En av de populäraste från släktet Caulerpa och kallas ibland för rund druvkaulerpa eller grön 

kaviar. Caulerpa lentillifera är vanligt förekommande på sandiga eller leriga havsbottnar i 

områden som är grunda. Algen är en av de arter som är bäst lämpad för odling i dammat och 

särskilt på ön Mactan Island, i centrala Filippinerna, har dessa odlingar varit mycket 

framgångsrik. Stora delar av de alger som skördas exporteras sedan till Cebu, Manila samt 

Japan. Caulerpa lentillifera är känslig mot förändringar i salthalt, vilket medför att 

odlingsdammar måste placeras långt ifrån sötvattenkällor. Algerna planteras för hand och kan 

sedan skördas redan efter två månader. De kan konsumeras färska om de först sköljs 

noggrant, för att försäkra sig om att all sand och lera avlägsnats, och förvaras de kylda och 

fuktade kan de hålla sig färska i upp till sju dagar (McHugh, 2003).     
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Caulerpa racemosa 

Precis som Caulerpa lentillifera består denna alg av små gröna, men något mer ovala bollar, 

vilket gett upphov till smeknamnet oval druvkaulerpa. Varje litet knippe med druvor blir 

mellan 2-8 centimeter långt och bildar tillsammans en klase på stammen. Algen förekommer 

på klippor längs kuster samt korallerrev och färgen på Caulerpa racemosa kan variera allt 

från grön till svagt gul- eller blåaktig. Algen äts på flera ställen runtom i världen. I 

exempelvis Filippinerna äts den färsk som en sallad eller saltad för att förlänga hållbarheten. 

Caulerpa racemosa konsumeras även i Malaysia samt Indonesien och små kvantiteter 

exporteras till Japan. Det bör även nämnas att den har antibakteriella samt svampdödande 

egenskaper (Tan, 2016).    

Codium fragile 

Denna grönalg har ursprung i Indiska oceanen, Indonesien och västra Stillahavsområdet, men 

finns i stora delar av världens kustnära hav. Dess utseende är väldigt speciellt, med en 

mörkgrön färg och med en stam som förgrenar sig i många fingerliknande segment. Algen 

har en trädliknande form som kan anta storlekar från en halv till en decimeter diameter och en 

höjd på upp till tre decimeter. Algens kropp är svampliknande och känns mjuk vid beröring. 

Codium fragiles ytnära grenar skapar ett gynnsamt habitat för epifytiska växter och alger. 

Utseendet har gett algen många smeknamn, som Dead man’s fingers, Green sea fingers och 

Sputnik weed (Zaiko, 2005).   
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Resultat 

Resultatet av sammanställningen är i många fall inte helt tydlig då värden inom de olika 

grupperna bara undantagsvis visar på en påtaglig homogenitet. Trots denna stora spridning av 

näringsinnehåll bland de granskade algarterna ger rapportens resultat en överskådlig bild av 

innehållet av protein, kolhydrater och fett i ett stort antal ätbara alger. Rapportens resultat och 

de granskade algernas sammanställda innehåll presenteras nedan (Figur 1) i både numerisk 

form, för möjliggörande av noggrannare inspektion, samt i form av diagram, för att kunna 

jämföra näringsinnehåll mellan art och division. Referenser för datan i Figur 1 ges i Bilaga 1. 

Figur 1  

De granskade algernas latinska namn följt av användning och näringsinnehåll i torrvikt. 

*matematiskt medelvärde, **presenteras som spann i källan och tas därmed ej med i 

resultatet, x - inget värde kunde erhållas vid datainhämtning. 

 



 

 

13 

 



 

 

14 

 



 

 

15 

 



 

 

16 

 



 

 

17 

Redovisning av proteininnehåll 

Figur 2 visar att värden för proteininnehåll hos Rhodophyta var de högsta bland de tre 

divisionerna, men även att det var divisionen med störst spridning. Exempelvis uppmätte 

Porphyra yezoensis det högsta proteinvärdet 44.16 % torrvikt, samtidigt som det lägsta värdet 

av samma art 12.7 % torrvikt var lägre än medelvärdet för alla Rhodophyta alger. Värdena av 

proteininnehåll inom de Rhodophyta algerna, som varierar från 4.5 till 44.16 % torrvikt, 

kräver därmed att de specifika värdena och tillhörande data analyseras vidare för att en 

slutsats ska kunna dras. Vidare kan det i figur 2 avläsas att alger inom divisionen Phaeophyta 

visar på en betydligt mindre spridning, både på värden inom och mellan arterna. Det går även 

att se en genomgående och tydlig trend av lågt proteininnehåll, med värden på 2.75-36.5 % 

torrvikt hos Phaeophyta.  

Den enda arten som utmärkte sig bland Phaeophyta i figur 2 var Undaria pinnatifida, som 

erhöll betydligt högre halter av protein än resterande arter. Om det högsta värdet inom denna 

grupp bortses från blir spannet istället 2.75-20.65 % torrvikt, vilket visar på en något mer 

homogen samling värden än det tidigare spannet. Den sista divisionen i figur 2, Chlorophyta, 

visar också på en trend av homogenitet med en något högre medelvärde än för Phaeophyta. 

Proteininnehållet varierar från 6.8 till 29.5 % torrvikt och är dessutom märkbart uppdelat i två 

grupper med snarlika värden.  

Figur 2 

Proteininnehåll (% torrvikt) för Rhodophyta, Phaeophyta och Chlorophyta 

 

Redovisning av kolhydratinnehåll 

Kolhydratinnehållet, som presenteras i figur 3, varierade betydligt mer arterna sinsemellan 

hos Chlorophyta, än övriga divisioner, och Caulerpa lentillifera samt Caulerpa racemosa 

visar på störst spridning inom arterna där värden uppmättes till 12.8-64 respektive 9.4-75.30 

% torrvikt. Även alger inom arten Ulva visade på stor variation inom arterna, men vidare 

analys är dock nödvändig för att kunna avgöra om det är karaktäristiskt för arten. 

Sammanfattningsvis är värdena i figur 3 för de Chlorophyta algerna för skilda från varandra 

för att några tydliga slutsatser ska kunna dras. De Rhodophyta algerna visar på en viss 
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spridning arterna sinsemellan, men enbart Gracilaria chilensis påvisade en markant spridning 

inom arten med värden varierande från 33.3-66.1 % torrvikt. Algerna Himanthalia Elongata 

och Sargassum fusiforme påvisade, med 15 % torrvikt respektive 90.71 % torrvikt, ett 

markant lågt samt högt värde inom divisionen Phaeophyta. Frånses dessa värden uppvisar 

Phaeophyta, precis som för proteininnehåll, en genomgående trend med värden varierande 

från 37-74.6 % torrvikt. Trots att värdena i figur 3 har mycket stor spridning kan det 

konstateras att kolhydratinnehållet generellt sett är högt i de granskade algarterna. 

 

Figur 3  

Kolhydratinnehåll (% torrvikt) för Rhodophyta, Phaeophyta och Chlorophyta 

 

 

Redovisning av fettinnehåll 

För fettinnehåll, som presenteras i figur 4, visar alla tre divisioner på en kraftig spridning, 

men störst spridning har Ulva rigida inom Chlorophyta med värden varierande från 0.37-12 

% torrvikt. Även arter som Palmaria palmata och Porphyra yezoensis påvisar stor spridning 

både inom och mellan arterna i divisionen Rhodophyta med värden på 1.24-3.71 % torrvikt 

respektive 1.8-4.26 % torrvikt. Hos divisionen Phaeophyta är det främst Pelvetia 

Canaliculata som med värden på 5.435-6.4 % torrvikt visar på ett markant mycket högre 

värde än vad som är medel för Phaeophyta. Även Petalonia Fascia och Undaria pinnatifida 

uppmäter höga värden, men det bör uppmärksammas att även spridningen inom arten är 

betydligt mycket större för dessa. Det bör dock påpekas att trots att en genomgående trend av 

artvis hög spridning av värden finns, är fettinnehållet lågt relativt innehållet för både protein 

och kolhydrater för samtliga arter.  
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Figur 4 

Fettinnehåll (% torrvikt) för Rhodophyta, Phaeophyta och Chlorophyta 

 

Jämförelse av näringsinnehåll inom och mellan divisioner 

I figur 5 presenteras näringsinnehållet i form av lådagram där jämförelse av näringsinnehåll 

för de Rhodophyta, Phaeophyta och Chlorophyta arterna kan ske på ett mer överskådligt sätt. 

Som diagrammen visar har värden för en art respektive för protein-, kolhydrat- och 

fettinnehåll ansetts vara så pass avvikande att de exkluderats från lådagrammen. Dessa 

värden har markerats med ett kryss och tillhör alla arter från divisionen Phaeophyta. Värdena 

som markerats med ett kryss är medelvärdet för proteininnehållet i Undaria pinnatifida på 

28.51 % torrvikt, medelvärdet för kolhydratinnehållet i Himanthalia Elongata på 35.12 % 

torrvikt och medelvärdet för fettinnehållet i Pelvetia Canaliculata på 5.88 % torrvikt.  

Medianen för medelvärdet av algarterna, som i figur 5 nedan representeras av ett sträck, var 

för varje division 18.7, 8.48 och 17.075 för proteininnehåll, 49.995, 54.9 och 40.48 för 

kolhydratinnehåll samt 1.349, 1.367 och 2.827 för fettinnehåll. För proteininnehållet var 

värdet för en övre och undre kvartilen 22.89 och 13.103, 12.108 och 6.53 samt 18.755 och 

12.918 för respektive division. Kolhydratinnehållets övre och undre kvartiler var 54.775 och 

35.65, 61.625 och 51.785 samt 50.768 och 32.808 för respektive division. Slutligen är de 

övre och undre kvartilerna för fettinnehållet 2.119 och 0.837, 2.433 och 1 samt 3.481 och 

1.943 för respektive division. Samtliga kvartilvärden finns i figur 5 och presenteras av 

lådornas övre och undre kant.  
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Figur 5 

Protein-, kolhydrat- och fettinnehåll (% torrvikt) för medelvärdet av samtliga algarter inom 

Rhodophyta, Phaeophyta och Chlorophyta 

 

 

För att kunna sätta resultatet av algernas näringsinnehåll i ett större perspektiv är ett av 

rapportens mål även att presentera innehåll för en variation av andra livsmedel. Dessa är 

utvalda med fokus på proteininnehåll, då det i huvudsak är det som brukar anses vara en 

bristvara i diskussioner om kost. Då köttets negativa påverkan på miljön tidigare påpekats 

kommer referensvärdena bestå av köttprodukter samt ett antal befintliga köttsubstitut. Detta 

för att kunna komma fram till en slutsats kring algernas innehållsmässiga potential som 

köttsubstitut. Det rekommenderade dagliga intaget av protein är enligt livsmedelsverket 50-

70 gram per dag. Livsmedelsverket påpekar att det är lätt att få i sig denna mängd protein 

även på en helt plantbaserad kost då det enbart är personer med mycket ensidig eller 

kalorisnål kost som riskerar att inte uppfylla denna kvot (Livsmedelsverket, 2017).  

Jämförelse av proteininnehåll mellan alg och referensprodukt 

Referensprodukterna är rå nötfärs med 15 % fett (19.4 % protein), rå fläskfilé ( 20.6 % 

protein), rå kycklingbröstfilé (23.1 % protein), rå odlad norsk fjordlax (19.1 % protein), rått 

ekologiskt ägg (12.4 % protein), fryst färs på sojaprotein (17.7 % protein) och Quornbitar på 

svampprotein (13.7 % protein). Genom att kolla på kvoten mellan proteininnehållet av 

referensprodukterna och algarterna ges en ungefärlig bild av hur mycket som måste 

konsumeras av en alg för att motsvara 100 gram av en viss referensprodukt. Mängder som 

måste konsumeras av algerna Mastocarpus stellatus, Porphyra tenera, Porphyra yezoensis, 

Petalonia Fascia, Alaria esculenta, Undaria pinnatifida, Ulva Lactuca, Ulva rigida och Ulva 

reticulata för att motsvara 100 gram nötfärs är 94.3, 57.1, 65, 110.5, 142.7, 68.1, 108.8, 90.1 

och 87.2 gram respektive.  

Samma siffror för att motsvara 100 g av referensprodukten fläskfilé är 100.1, 60.6, 69, 117.3, 

151.5, 72.3, 115.5, 95.7 och 92.6 gram för respektive art. Vidare måste mängderna 112.3, 

67.9, 77.4, 131.5, 169.9, 81.0, 129.6, 107.3 samt 103.8 gram konsumeras av tidigare nämnda 

alger för att motsvara 100 gram av referensprodukten kycklingbröstfilé. För att motsvara 100 

gram av referensprodukten fjordlax måste mängderna 92.8, 56.2, 64.0, 108.8, 140.5, 67.0, 

107.1, 88.7 samt 85.9 gram av respektive art konsumeras. 100 gram av referensprodukten ägg 
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motsvarar i sin tur en konsumtionsmängd på 60.3, 36.5, 41.5, 70.6, 91.2, 43.5, 69.5, 57.6, 

55.7 gram av ovanstående alger. För att motsvara 100 gram av referensprodukten sojafärs 

måste mängderna 86.0, 52.1, 59.3, 100.8, 130.2, 62.1, 99.3, 82.2 samt 79.6 gram av tidigare 

nämnda alger konsumeras. Vidare motsvarar 100 gram av referensprodukten Quornbitar 

mängderna 66.6, 40.3, 45.9, 78.0, 100.8, 48.1, 76.8, 63.6 och 61,6 gram av respektive algart.  

Diskussion 

Informationssökningen för insamling av näringsinnehållet hos algerna var lyckad i det 

avseende att värden erhölls för alla näringsinnehåll och algarter förutom kolhydratinnehåll 

hos Pelvetia Canaliculata. Målet uppfylldes dock inte fullständigt då vi i många fall inte 

lyckades erhålla tre mätvärden för varje näringsinnehåll och algart. Medelvärde, spridning 

och genomgående trender av näringsinnehåll som föreligger hos de olika divisionerna 

beräknades och presenterades i resultatet. Algernas näringsinnehållsmässiga trender 

analyseras i diskussionen. Även arter vars mätvärden på något sätt skiljde sig från mängden 

lyfts fram och analyseras vidare i diskussionen. I resultatet presenteras proteininnehållet hos 

samtliga referensprodukter och den mängd alger (i gram) som behöver konsumeras för att 

motsvara 100 gram av referensprodukterna. I diskussionen analyseras därefter huruvida 

denna mängd är måttlig eller ej.  

 

En väsentlig diskussionspunkt för rapporten är om huruvida några konkreta trender av 

näringsinnehåll hos algerna kan tydas. I vissa fall framgår en tydlig trend av innehåll för en 

viss division eller art, medans andra värden var mycket svårare att tolka. I figur 2 noterades 

det att algerna tydligt var uppdelade i två grupper. Denna trend skulle kunna förklaras av att 

den vänstra gruppen Chlorophyta alger, med lite högre proteininnehåll, består av alger av 

enbart släktet Ulva medan den högra gruppen består av släktena Caulerpa och Codium. Detta 

skulle kunna visa på att arter av samma släkte kommer att ge liknande värden på 

näringsinnehåll, då andra släktpar som undersökts, så som Saccharina latassima/japonica och 

Caulerpa lentillifera/racermosa, också ger liknande värden. Dock motsätter denna trend sig 

när det kommer till släktet Porphyra då arterna Porphyra tenera och Porphyra yezoensis ger 

relativt olika värden på samtliga typer av näringsinnehåll.  

 

Vidare har släkten Ulva mycket spridda värden för kolhydratinnehållet, vilket påvisar att det 

är möjligt att karaktäristiska drag hos släkten enbart går att tyda för vissa delar av 

näringsinnehållet. Trots variationerna inom divisionerna kan ändå tydas att proteininnehållet 

är som allra störst för divisionen Rhodophyta, relativt tätt följt av Chlorophyta. Phaeophyta 

visar på relativt låga innehåll på ca 3-20 % torrvikt. När det kommer till kolhydratinnehåll 

visar samtliga divisioner på ett spritt men högt innehåll. Phaeophyta är den division med allra 

högst kolhydratinnehåll. Fettinnehållet var genomgående lågt för samtliga divisioner, med ett 

något högre snitt för de Chlorophyta algerna än arterna i de övriga divisionerna. 

 

Genom överskådlig jämförelse av de utvalda referensvärdena med medianen för 

proteinmedelvärden av de tre divisionerna av alger kan slutsatsen dras att Phaeophyta, med 

medianen 8.48%, generellt sett har för lågt proteininnehåll för att kunna substituera någon av 
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referensvärdena. Detta med undantag för arterna Petalonia fascia, Alaria esculenta och 

Undaria pinnatifida som visar på proteininnehåll som är jämförbara med rapportens 

referensvärden. Medianen för medelvärden av övriga divisioner, Rhodophyta och 

Chlorophyta visar dock på goda innehållsmässiga förutsättningar att kunna substituera 

referensprodukterna. Inom den Rhodophyta divisionen är det enbart arterna Kappaphycus 

alvarezii och Eucheuma denticulatum som underskrider referensvärdena, medens övriga arter 

motsvarar eller överskrider referensvärdena. För den Chlorophyta divisionen är det enbart 

Caulerpa racemosa som underskrider samtliga referensvärden, medans resterande arter är 

jämförbara med eller överskrider referensvärdena. 

 

Vid en mer ingående jämförelse av proteininnehållet i algarter, med högt proteininnehåll, 

med referensprodukter visade resultatet att det i majoriteten av fallen behövdes konsumeras 

mindre än 100 gram av algerna för att motsvara proteininnehållet i 100 gram av en 

referensprodukt. Detta innebär återigen att algerna har goda innehållsmässiga förutsättningar 

att substituera referensprodukterna. Det bör has i åtanke att algerna som valdes ut för mer 

noggrann analys var de tre arterna i respektive division med högst proteininnehåll. Om alger 

skulle införas som ett mer använt livsmedel, med ambitionen att substituera proteinrika 

produkter, skulle det dock troligtvis vara just dessa algarter som skulle användas, så 

jämförelsen som utfördes är trots allt av intresse. Algarter med lågt proteininnehåll är i 

sammanhanget inte så intressanta att undersöka.  

 

Den stora variationen av värden som finns, både inom och mellan arterna, kan bland annat 

förklaras av att metoden för att bestämma näringsinnehåll, som användes hos källorna där 

data inhämtas, emellanåt skiljde sig kraftigt. Dessutom har inhämtningstid och plats av de i 

källorna granskade algarterna mycket stor spridning. Ett exempel på en art som visade stor 

spridning av proteininnehåll är Ulva lactuca med 8.46-27.2 % torrvikt. I detta fall inhämtades 

algproverna i norra Chile respektive Tunisien. Alaria esculenta, Ulva intestinalis och Ulva 

reticulata har alla stora variationer av kolhydratinnehåll. De två mätvärdena från Alaria 

esculenta kom från alger som skördats i Frankrike respektive på Skottland. De skördades 

dock under ungefär samma tid under året (maj-juli).  

Mätvärdena för Ulva intestinalis kom ifrån alger från Korea, Thailand och sydöstra Indien. 

Algprovet från Korea togs i oktober 2010 och det från Thailand i juli 2010, medans inget 

insamlingsdatum angavs för det indiska algprovet. Algprovena av arten Ulva reticulata kom 

från södra Indien och södra Vietnam. Även arterna Caulerpa lentillifera och Caulerpa 

racemosa hade stor variation på kolhydratinnehållet där inhämtningsplatsen för Caulerpa 

lentillifera var i Taiwan, Australien och på Hawaii och Caulerpa racemosa var i Vietnam och 

två olika ställen i Indien. Som trenden visar är arter med spridda insamlingsplatser och 

insamlingsdatum inom arten också mer benägna att ha varierande innehållsvärden. Dock 

kommer denna trend också visa sig ha undantag.  

Fucus vesiculosus mätvärden för fettinnehåll hade relativt stor spridning. Det värdet som var 

mest avvikande kom från Barents hav och de andra två från nordvästra Frankrike och norra 

Norge. Dessa tre platser ligger relativt nära varandra, vilket borde ge liknande mätvärden. 
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Värt att nämna är dock att insamlingstiden skedde i september 2003, i Mars 1992 och 2010 

för respektive värde. Detta innebär att om mätvärdena har stor spridning inom arten kan det 

vara de spridda insamlingstiderna som är den avgörande faktorn. Om vi analyserar motsatsen, 

alger med mycket överensstämmande mätvärden inom arten, ses att det finns både fall där 

insamlingsplatserna geografiskt sett ligger nära och långt ifrån varandra och där 

insamlingstiden är liknande eller olika. Trots att det finns arter med mycket 

överensstämmande värden och insamlingsplatser sänker de, i fall då datan inte stämmer 

överens med varandra, trovärdigheten i resonemanget att varierande insamlingsplats, 

insamlingstid och mätvärden skulle ha ett tydligt samband och vice versa. 

 

Vidare bör rapportens metod diskuteras och ifrågasättas. Vid inhämtning av värden för de 

olika algarternas näringsinnehåll ska det tas hänsyn till att metoden har haft stor inverkan på 

slutresultatet. Exempelvis skulle andra sökord kunna använts vid inhämtning av data, och 

även ord som “content” hade kunnat inkluderats för en mer specificerad sökning. Även valet 

av en annan databas kan ha påverkat både kvantiteten samt kvalitén på källorna som används. 

Det bör också belysas att urval samt inhämtning av data gjordes för hand och att betydelsefull 

information kan ha hoppats över eller bortsetts ifrån på grund av mänsklig faktor.  

Exempel på detta är i fall då källorna var så pass specifika att de var svåra att förstå eller då 

data presenterades i avvikande enheter eller i diagram som ej var avläsbara. Avgränsningar 

som ålder och språk på källorna kan också ha förändrat utfallet av resultatet. Andra felkällor 

är de egna beräkningarna som utfördes för matematiskt medelvärde. Möjligtvis är 

näringsinnehållet i algerna så pass säsongsvarierande att det inte finns någon mening med att 

skildra ett genomsnittsvärde genom att summera de olika mätvärdena och dela på antalet 

mätvärden. Dessutom är de medelvärden som beräknats ibland ett medelvärde av en algart 

från flera olika insamlingsplatser, vilket kan vara viktigt att ha i åtanke när resultatet 

undersöks.  

En annan aspekt som känns relevant att påpeka är att algernas proteininnehåll presenteras i 

torrvikt. Visserligen konsumeras många av de undersökta algarterna i torkad form, men så är 

inte fallet för alla alger. För de algarter som äts färska, eller på annat sätt än torkad form, 

kommer proteininnehållet vara felaktiga. Slutligen kan det vara av intresse att undersöka 

vidare om algernas proteiner består av samtliga essentiella aminosyror, som krävs för att de 

helt ska kunna substituera animaliska proteinkällor. Förutom algernas påvisade höga värden 

av protein innehåller de också antioxidanter och andra nyttiga ämnen. Alger har tyvärr också 

visats innehålla mer än bara hälsofrämjande ämnen, såsom jod och tungmetaller. Dessa 

skadliga ämnen förekommer med stor variation mellan arter och divisioner och vidare 

undersökning av fenomenet behövs (Åsblom Sköld & Gustavsson, 2014). För att undvika 

hälsorisker kan kontroller av algerna efter skörd behövas för att kunna bedriva storskalig 

produktion och försäljning av alger som livsmedel.  

 

Alger är den gröda som är mest snabbväxande inom kategorin vattenodling och kommer 

under tillväxtfasen att binda mer koldioxid än landlevande växter gör. Att odla alger i havet 

medför heller inte någon övergödning, utan växterna tar istället upp näringsämnen. Algerna 
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kan i sin tur användas som antingen mat för människor, foder till djur eller gödningsmedel på 

åkrar (Åsblom Sköld & Gustavsson, 2014). Alger hjälper till att rena haven från både kväve 

och fosfor och ekonomer i forskningssatsningen Seafarm, som leds av Fredrik Gröndahl, har 

beräknat att alger kan rena ett kilo kväve för en tiondel av kostnaden i ett reningsverk 

(Heldmark, 2018). Således är algerna inte bara en potentiell mattillgång, utan utgör även en 

mycket effektiv ekosystemtjänst.  

 

Att odla alger eller införa ett substitut på marknaden behöver nödvändigtvis inte leda till en 

bättre fördelning av maten världen över, som följd av lättare tillgång till mat, eftersom svält i 

många fall grundar sig i mycket större samhälleliga problem som exempelvis fattigdom samt 

icke jämställdhet (Altieri, Gliessman, Herren, Holt-Giménez, & Shattuck, 2012). Den 

ekonomiska aspekten blir därmed viktig, särskilt om algerna ska kunna slå igenom 

kommersiellt, och då exempelvis sockertång i dagsläget kan ha ett kilopris på 1500-2000 kr 

(Heldmark, 2018) finns en risk att många inte kommer att ha råd att byta till en algbaserad 

kost. Jämförelsen med utvalda referensprodukter visar dock att det i många fall räcker att 

konsumera en mindre mängd alger för att tillgodose det rekommenderade intaget av protein.  

 

Frågan är bara ifall detta är tillräckligt för att, i kombination med en större produktion, kunna 

minska priserna så att alger kan ses som ett ekonomiskt hållbart alternativ för majoriteten av 

jordens befolkning. För att kunna fastslå om alger är ett hållbart substitut till animaliska 

proteinkällor behöver inte bara de ekonomiska aspekterna analyseras, utan också hur 

påverkan från produktionen av algerna ser ut i jämförelse till påverkan från produktionen av 

de animaliska produkterna.  

Slutsats 

En majoritet av de undersökta algerna innehåller den näring som krävs för att tillgodose en 

nästintill fullvärdig kost. Proteininnehållet i algarterna Porpyra tenera, Porpyra yezoensis 

och Undaria pinnatifida är mycket väl tillräckliga för att substituera samtliga av de 

undersökta animaliska och växtbaserade proteinkällorna. Proteininnehållet i många av de 

övriga algerterna är jämförbara eller överskridande för ett flertal av referensvärdena och 

sammanfattningsvis har alger därmed de innehållsmässiga förutsättningarna att substituera 

dessa. Alger är även en tacksam växt att producera på grund av dess höga tillväxthastighet. 

Vid produktion bidrar algerna dessutom med en viktig ekosystemtjänst, då de hjälper till att 

binda koldioxid och att rena haven från övergödande ämnen. Dock krävs vidare analys av 

andra faktorer, som produktionens miljöpåverkan och ekonomi, för att med säkerhet kunna 

fastställa algernas utvecklade potential som livsmedel och hållbart substitut till animaliska 

proteinkällor. 
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