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PROVRÖRSKÖTT Är det en orealistisk framtidsvision att vi om några årtionden kommer att äta 

kött, egentligen muskelvävnad, som odlats fram i laboratoriemiljöer med hjälp av s.k. 

stamceller? Inte om vi får tro den holländske professorn Mark Prost, vilken leder en 

forskargrupp vid universitetet i Maastricht. I laboratorieförsök har gruppen lyckats odla fram 

centimeterstora bitar av muskelvävnad och förhoppningen är att den odlade vävnaden ska 

kunna produceras på ett betydligt mer effektivt sätt än att föda upp djur ämnade för slakt på 

vegetabiliskt protein. Det skriver Stefan Wennström, universitetslektor på Restaurang- och 

hotellhögskolan Grythyttan.

Den konventionella produktionen av kött, främst nötkött, leder till relativt betydande utsläpp av 

växthusgaser och produktionen har därför en negativ inverkan på klimatet. Hälften av jorden odlade yta 

används idag för produktion av kött och med den tydliga trend som nu råder, att allt fler människor äter 

allt mer kött, befinner vi oss snart, om inte redan, i en situation som inte kan anses vara förenlig med en 

hållbar användning av jordens resurser. Lägg därtill den många gånger etiskt diskutabla hantering som 

våra produktionsdjur får utstå och det är tydligt att konventionell köttproduktion förknippas med flera 

stora och svårlösta problem.

Professor Prost, med flera andra, argumenterar för att den odlade muskelvävnaden skulle 

reducera eller helt ta bort många av problemen med konventionell köttproduktion. En annan 

tanke är att odlad muskelvävnad skulle kunna användas för att bekämpa undernäring och svält. Vad 

gäller det senare möjligheten är det knappast troligt att odlad vävnad (protein) kommer att lösa dessa 
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problem. Dels finns det ett stort antal proteinrika grödor som kan odlas för att täcka det proteinbehov 

som finns och det är svårt att se att odlad muskelvävnad någonsin ur ett ekonomiskt perspektiv kommer 

att kunna konkurrera med odling av dessa grödor. Dels beror den undernäring och svält som plågar 

nästan en miljard av jordens befolkning på andra faktorer än på en global brist i tillgång på animaliskt 

protein.

Återstår då möjligheten att den odlade vävanden helt eller delvis ersätter vårt konventionellt producerade 

kött. Det här är ett kontroversiellt förslag som många har svårt att förlika sig med. Stamcellstekniken är 

svår att förstå och storskaliga laboratorielika miljöer för produktion av livsmedel uppfattas som ett 

skrämmande framtidscenario. En anledning till den skepsis som finns kan, åtminstone delvis, bero på att 

allt färre har insikt och kunskap om hur dagen moderna storskaliga livsmedelsproduktionen går till; 

avståndet mellan producenter och konsumenter är påtagligt. I de ultramoderna växhus som existerar 

idag odlas grödor som paprika och tomat på bäddar av mineralull. Den mängd vatten och näring som 

tillsätts styrs med precision av datorer, vilket även gäller för övervakning och reglering av temperatur, 

ljus och luftfuktighet. De moderna växthusen är inget annat än stora odlingsinkubatorer, och man kan 

fråga sig om avståndet till att vi i en framtid även odlar muskelceller i liknande anläggningar verkligen är 

så stort?

Att flera kända kockar och krögare också ser med djup misstro mot användning av odlad 

muskelvävnad i restaurangsammanhang är knappast uppseendeväckande. Traditionens makt 

är djupt rotat i kockyrket och kunskapsöverföring sker där till stor del ännu i mästar-

lärlingslika situationer. Men, som den senaste stora trenden inom gastronomin, den s.k. molekylära 

gastronomin, med tydlighet visat har avståndet mellan naturvetenskap och teknik, och det professionella 

matlagningshantverket minskat avsevärt.  De kockar som förknippas med denna inriktning har anammat 

ett vetenskapligt förhållningssätt i sin yrkesutövning samtidigt som de applicerat nya tekniker och 

ingredienser (reagens), för att i en aldrig tidigare skådad omfattning spränga gränser och bryta ny mark 

inom matlagning. Att det är en av de stora förgrundsgestalterna inom den molekylära gastronomin, den 

engelske kocken Heston Blumenthal, som föreslås tillaga den första hamburgaren gjord på odlad 

muskelvävnad är därför knappast någon tillfällighet. Vi kan på goda grunder därför anta att om det 

skapas en efterfrågan på odlad muskelvävnad i måltidsammanhang, så kommer det att finnas de som 

dels producerar vävnaden, men även de som är villiga att tillaga den till betalande gäster.

Om efterfrågan och tillgång på odlad muskelvävnad kan fås att gå hand i hand, vem kommer då 

att välja att äta denna vävnad? Två ytterligheter kan urskiljas. Om muskelvävanden kan produceras i 

bulkkvantiteter till ett lågt pris finns förutsättningar för att vävanden kan slå sig in i snabbmatsbranschen 

och på lunchrestauranger. Å andra sidan, med utvecklad och förfinad stamcellsteknik öppnas möjligheter 

till att skräddarsy muskelvävnad med specifika egenskaper vad gäller exempelvis konsistens, smak och 

färg. Den senare typen av vävnad skulle kunna bli en eftertraktad exklusivitet, serverad på de finaste 

restaurangerna och därmed förbehållet ett mindre antal människor. Givetvis finns möjligheten att 

storskalig produktion i olika omfattning samexisterar med småskalig designinriktad och exklusiv 

vävnadsodling.

Utveckling går med rasande fart och vi har idag föga aning om hur våra matvanor ser ut om 

några decennier. Om den odlade muskelvävanden i framtiden kan ges egenskaper som i all 

väsentlighet liknar ”konventionellt” kött, om priset för vävnaden blir konkurrenskraftigt och om odlingen 

ger påtagliga vinster för miljö och klimat, kommer valet då mellan konventionellt producerat kött eller 

odlad muskelvävnad verkligen att vara så självklart?

Även om många problem fortfarande återstår att lösa innan professor Prosts vision blir en realitet, är den 

forskning han och hans forskargrupp bedriver givetvis spektakulär men även intressant och relevant då 

den kan skapa helt nya förutsättningar för vad vi i framtiden kommer att finna på våra tallrikar. 



Förutsättningar som kanske kan bidra till lösa många av de problem som är förknippade med 

den starkt växande efterfrågan på animaliskt muskelprotein som livsmedel.
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