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Livsmedelsverket 
arbetar för 

• Säker mat

• Redlig livsmedels-
hantering

• Bra matvanor



Livsmedelsverkets 
vision

Alla känner matglädje och 
mår bra av maten.



Matvanor spelar roll

• Övervikt och fetma är en av de största 
riskfaktorerna för sjukdom och död i 
västvärlden

• 30-50 procent av hjärt- och kärlsjukdomarna 
skulle kunna förebyggas med bra mat och 
inte för mycket alkohol

• Upp till 30 procent av cancerfallen 
skulle kunna förebyggas med bra mat, 
fysisk aktivitet och normal vikt



Vad gör Livsmedelsverket för 
att förbättra matvanorna?

• Råd om bra matvanor 

• Nationellt kompetenscentrum 
för offentliga måltider

• Stödja vården i samtal om mat

• Minska saltinnehållet i maten

• Arbetar inom EU för bra märkning

• Nyckelhålsmärkning



Bakom våra råd 

• Vetenskaplig grund

• Kunskap om  befolkningens matvanor

• Andra faktorer än vetenskap vägs in

Värdering Hantering Kommunikation



Nordiska 
näringsrekommendationer (NNR) 

• Unikt nordiskt samarbete

• Sedan 1981 

• Uppdateras vart 8:e år

• Finansierat av Nordiska ministerrådet 



Projektet NNR5

• Syfte att uppdatera nordiska 
näringsrekommendationer 

• En arbetsgrupp med medlemmar från de 
olika nordiska länderna

• Expertgrupper med forskare

• Systematiska litteraturöversikter Nyhet!

Läs mer på www.nnr5.org



Vetenskaplig bakgrund till  nuvarande 
råd om fett

• NNR 2004

• WHO/FAO 2010

• Efsa, 2010

• Revidering av amerikanska kostråd, 2010

• Revidering av norska kostråd, 2011

Resultaten är i princip samstämmiga



Mättat Fleromättat

�Minskad risk för insjuknande i hjärt-
kärlsjukdomar (10-13 %)                

�Minskad risk för död i hjärt-
kärlsjukdomar (26 %) 

Referenser: Jakobsen 2009, Mozaffarian 2010

10-15 gram/dag 





Rekommendationer om fettkvalitet 
( i procent av energin)

SNR/NNR 2004

• Fleromättade 5-10 

-Omega-3 minst 1  

• Enkelomättade 10-15 

• Mättade + transfett max 10  



Vad äter 
svenskarna?



Riksmaten vuxna 2010-11

• Cirka 1800 kvinnor 
och män 18-80 år

• Kostregistrering 4 dagar

• Enkät

• Provtagning 

(blod- och urinprover)



Näringsintag i Riksmaten

• Medelintaget av de flesta 
vitaminer och mineraler är högre 
än rekommendationerna 

• Många unga  äter dåligt, vilket 
innebär att många kvinnor inte får 
tillräckligt av vitamin D, folat och 
järn

• Mättat fett och salt ligger för högt



Åtta av tio äter mer mättat fett än 
rekommenderat

13,1 13,213,3 13,213,2 1312,8 12,8
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Rekommendationen 
är högst 10 procent av 
energin från mättat fett 



Rekommendationer om fettkvalitet 
jämfört med intag från ( i procent 
av energin)

SNR/NNR 2004 RIKSMATEN 2010-11

• Fleromättade 5-10 6

-Omega-3 minst 1  1

• Enkelomättade 10-15 13

• Mättat, max 10  13



• Mättat fett
Mejeriprodukter (13 %), 

Ost (12 %)

Kött och kötträtter (10 %)

Matfett på smörgås (10 %) 

Vilka livsmedel bidrar med fett 
i Riksmaten?

• Totala fettintaget
Matfett på smörgås (9 %)

Kött och kötträtter (9 %)

Mejeriprodukter (8 %)

Ost (8 %)

Bakverk (7 %) 

Pizza, paj och piroger (6 %)



• Fleromättat fett
Fisk och fiskprodukter (10 %) 

Matfett på smörgås (9 %)

Sås, dressing och 

majonnäs (8 %) 

Vilka livsmedel bidrar med fett? 

• Enkelomättat fett
Matfett på smörgås (9 %)

Bakverk (8 %) 

Kött och kötträtter (11 %) 

Korv och korvrätter (8 %)



Vilka matfetter innehåller mycket 
fleromättat och lite mättat fett?

Gram



Hur har fettintaget ändrats?

• Fettkvalitén har förbättrats, men 
intaget av mättat fett är fortfarande 
högt

• Fiskkonsumtionen ökar, men kan öka 
ytterligare



Flera av råden handlar om fettkvalitet



Skillnaden mellan närings-
rekommendationer och råd
Näringsrekommenda-

tioner

• Baseras på data om 
behov och 
hälsoeffekter av 
näringsämnen

Kostråd

• ”Översättning” till mat

• Tar hänsyn till evidens för 
hälsoeffekter av specifika 
livsmedel och kostmönster

• Utgår ifrån aktuella 
matvanor och 
livsmedelsutbud

• Tar hänsyn till de 
viktigaste hälsoproblemen



Det finns olika sätt att nå ett bra 
näringsintag!



Hur mycket fett är lagom?

♀
Omega 3 (n-3)

> 1 E%

2 gram per dag

Mättat och trans

< 10 E%

23 gram/dag

♂
Omega 3 (n-3)

> 1 E%

3 gram per dag

Mättat och trans

< 10 E% mättat och trans

29 gram/dag









Fler bilder från fettkompendiet



Det är inte lätt att uppfylla 
människornas önskemål om 

både fet mjölk, grädde, crème 
fraiche och smör…



Råd eller andra åtgärder?

• lagstiftning 

• livsmedelskontroll 

• råd
– Är det möjligt att följa rådet?

– Vilka konsekvenser kan ett råd få?





Livsmedelsdatabasen

50 näringsämnen

2000 livsmedel







Nyckelhålet – mindre och 
nyttigare fett



Nyckelhålet - mycket mer 
än fett

• mindre socker

• mindre salt

• mer kostfiber och fullkorn



Nyckelhålet – ett enkelt 
sätt att välja hälsosamt



Tack för uppmärksamheten!


