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Livsmedelsverket 

arbetar för  

•  Säker mat 

•  Redlig livsmedels- 

   hantering 

•  Bra matvanor 



Livsmedelsverkets  

vision 

Alla känner matglädje och  
mår bra av maten. 



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 (NNR mm) 

• Kunskap om  befolkningens matvanor 
(Riksmaten) 

• Andra faktorer än vetenskap vägs in 

Värdering Hantering Kommunikation 



Vetenskaplig bakgrund  

• NNR 2012 

• WHO/FAO 2010 

• Efsa, 2010 

• Revidering av amerikanska kostråd, 2010 

• Revidering av norska kostråd, 2011 

 

 Resultaten är i princip samstämmiga 

 

 

 

 



Uppdatering av NNR 
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• Unikt nordiskt samarbete 

• Första NNR 1981  

• Uppdateras vart 8:e år 

• Finansierat av Nordiska ministerrådet  



Fokus i uppdraget 

• ny forskning som publicerats i vetenskaplig litteratur från 2004 
och framåt 

 

• protein, fett, fettsyror, kolhydrater, socker, kostfiber 

• vissa vitaminer (vit D) och mineraler (kalcium, järn, jod) 

 

• Hela kostmönster 
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NNR är primärt avsedda för: 
 

– den allmänna, friska befolkningen 

– primärprevention  

– långsiktig viktstabilitet men inte viktminskning 

 
 

För individer med kroniska sjukdomar eller grupper med speciella behov 
kan kosten behöva justeras på olika sätt 

 
 

 

 

NNR 2012 - syfte 
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De viktigaste förändringarna 
i NNR 2012  

• Mer fokus på helheten i kosten, det vill säga vilka matvanor 
som är hälsosamma. 

• Mer fokus på vilken typ av fett och kolhydrater man bör äta 
än hur mycket, och vilka livsmedel de finns i.  

• Totala fettintaget ändras  till 25-40 procent av energiintaget 
(tidigare 25-35 procent). 

• Totala kolhydratintaget ändras till 45-60 procent av 
energiintaget (tidigare 50-60 procent).  

• Det rekommenderade intaget av vitamin D ökas,  liksom av 
selen. 



• Kolhydrater rekommenderat intervall:   
45-60 E%  
 

• Fiber åtminstone   
25-35 g/dag (mer än 3 g/MJ)  
 

• Tillsatt socker 
mindre än 10 E%  
 

Kolhydrater  
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Livsmedel som är naturligt rika på kolhydrater 
i form av fibrer minskar risken för 

Kolorectalcancer –  övertygande evidens 
Hjärt-kärlsjukdom –  trolig evidens 
Typ-2-diabetes –  trolig evidens 
Bröstcancer  –  möjlig evidens 
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Livsmedel som är naturligt rika på fibrer bidrar även med 
 
 
 

 

 Mineraler 
 

 Vitaminer 
 

 Omättade fetter 
 

 Andra bioaktiva ämnen  
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Sockrade drycker, sackaros, fruktos 

2013-11-14 

Sockrade drycker 

Typ-2-diabetes Troligt 
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Fiberfattigt och sockerrikt 
ökar vikten 

Kolhydrater som finns i vitt bröd och fiberfattiga 
frukostflingor, kex, kakor, godis, choklad, 
desserter, läsk, juice och andra söta drycker, ökar 
risken för viktökning och ökat midjeomfång. 

 



 
 
Skydd av fibrer och fullkorn 
 Kolhydratkällor med högt fiberinnehåll som till 

exempel frukt och rotfrukter, samt fiberrikt bröd 
förebygger viktökning.  

Även fullkornsprodukter tycks kunna förebygga 
viktökning.  

Fibrer och frukt verkar ge ett specifikt skydd mot 
ökande midjeomfång (midjemått). 

 



Fett och fibrer  

Vid totalt fett 25-40 E% , 
 
och god balans mellan omättat och mättat fett, 

 

och rikligt intag av naturligt fiberrika vegetabilier, 

 

är det låg risk för hjärt-kärlsjukdom 
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• Epidemiologiska studier om kostmönster 

• Experimentella studier - hela koster  

2013-11-14 

(Food and Nutrition Research 

2013) 

19 





 
Var hittar man NNR 2012 

• NNR webbplats på www.norden.org  
– Länk till alla systematiska reviews i Food & Nutrition Research 

 

• Publikationer: Bok och online (pdf), e-böcker 

2013-11-14 21 

http://www.norden.org/


Vad äter 

svenskarna? 
 
Riksmaten vuxna 2010-11 



Riksmaten vuxna 2010-11 

 
 

• Cirka 1800 kvinnor  

och män 18-80 år 

• Kostregistrering 4 dagar 
 

• Enkät 
 

• Provtagning (blod- och 

urinprover) 
 





Rådet är att äta 500 g frukt och grönsaker per dag  

 

• 500 g frukt och grönsaker per dag minskar risken 
för hjärt-kärlsjukdomar, övervikt och cancer  

 

• Tre frukter och två rejäla nävar grönsaker 
blir ca 500g 

 

 

Källa: Livsmedelsverket 



Över hälften av männen äter inte  
frukt och grönsaker varje dag 
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Råd: Ät mycket frukt och grönt – gärna 500 gram per dag 



Till grönsaker hör till exempel  

• kål, tomater, broccoli, paprika 

• bladgrönsaker, som mangold och spenat  

• baljväxter som ärtor, bönor och linser 

• rotfrukter som morot, rödbetor och kålrotlök  

• lök 



Fiber 
• Bara 1/3 får i sig tillräckligt med fibrer, de unga äter minst fibrer.  

• Genomsnittssvensken äter cirka 20 gram fibrer per dag. 

• Fiberintaget är något högre än i tidigare undersökningar men 
de flesta behöver ändå äta betydligt mer fibrer. 

• Bröd bidrar med en tredjedel av fiberintaget och potatis med 11 
procent.  

• Grönsaker, rotfrukter och baljväxter står för 14 procent medan 
frukt och bär bidrar med 11 procent. 





Vad är fullkorn? 

• Ett sädeskorn består av en kärna, grodd 
och kli. I en fullkornsprodukt ingår alla 
komponenter från sädeskornet i 
slutprodukten. Fullkornsråvaran kan 
bestå av malda, klippta, skurna och 
krossade sädeskorn eller hela kärnor.  



Nio av tio äter för lite fullkorn 
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Råd: Välj i första hand fullkorn när du äter bröd, flingor, gryn, pasta 

och ris  

Män: 90 gram 

Kvinnor: 70 gram 



Varför är det bra med fullkorn ? 

 

• Innehåller  fiber  
vitaminer, till exempel folat och vitamin E 
mineraler, till exempel magnesium och kalium 

•  minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, 
diabetes och övervikt 

 



Rådet är att i första hand välja fullkorn när 
man äter bröd, flingor, gryn, pasta, ris  

Två exempel på hur man kan nå 
rekommenderat dagligt intag: 
 

• 1 portion havregrynsgröt och 1 portion 
fullkornspasta 

 eller  

• 2 skivor knäckebröd och 1 portion 
fullkornsbulgur  



Hur kan man hitta bra bröd och 
müsli? 

 

Bröd, flingor, gryn, pasta, mjöl  
med mycket fiber och fullkorn  
och  
mindre av salt och socker  
får märkas med nyckelhål 
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En del dricker över 4 liter läsk i 

veckan.  

0.8 liter per person i veckan. 

 

 



Tillsatt socker 
 • Högst 10 procent av energin bör komma från tillsatt socker  

• 40 procent äter dock mer än denna mängd 

• De stora källorna till tillsatt socker är söta drycker, bullar och 
kakor, godis och choklad. 



Svenskarnas vanor oroar 
• Två av tio äter 500 gram frukt och grönsaker per dag, eller 

mer. 

• Tre av tio äter fisk som huvudrätt minst två gånger per vecka. 

• Sex av tio använder olja eller flytande margarin i 
matlagningen. 

• Nio av tio äter för lite fullkorn. 

• Sju av tio äter för lite fibrer. 

• Fyra av tio äter för mycket socker. 

• Sju av tio äter för mycket salt, men många väljer joderat salt. 

• Åtta av tio äter för mycket mättat fett. 

• 15 procent av energiintaget – kalorierna – kommer från 
godis, läsk, bakverk och snacks. 

• Unga kvinnor och män, 18–30 år, har sämst matvanor. 

• Kvinnor har generellt sett bättre matvanor än män. 

 

 



 
 
Anja, 45 år (energibehov enl NNR: 2100 kcal, PAL: 1,6) 
 
 
 

Anja är inte så förtjust i fullkornspasta och råris, men tittar alltid efter nyckelhålet 
när hon väljer bröd och flingor. Hon försöker också äta mycket grönsaker och frukt. 

Frukost:  naturell yoghurt (2 dl) med äppelmos (1 msk) och havrefras  

(40 g), och en skiva rågbröd (30 g) med ost och paprika. 

M-mål: ett päron 

Lunch: pasta carbonara (pasta, bacon, parmesan, äggula) med kokt 
broccoli (75 g) och kikärtsallad (50 g inkl vinägrett, lök). En skiva 
knäckebröd (12 g) och ett glas lättmjölk. 

Fika: kaffe med ett par rutor mörk choklad (20 g) 

Middag: spenatsoppa (2,5 dl) med två ägghalvor (58 g), två 
ostsmörgåsar på rågbröd (60 g) och ett glas juice (2 dl). 

Kväll: en banan. 
  

 

 

 
 



Fiber, fullkorn och socker  
Totalt:  30 g fibrer, 

  70 g fullkorn, 

 26 g sackaros 

... vilket är i enlighet med NNR 2012 

 

Främsta fiberkällor  

• Havrefras (40 g): 3,1 g 

• Knäckebröd (12 g): 1,7 g 

• 3 smörgåsar (90 g): 9 g 

• Kikärtsallad (50 g):  3 g 

• Päron (138 g):  5,3 g 

• Banan (105 g):  1,8 g 

• Broccoli (75 g):  2,3 g 

  

  

 

 

 

  

 

Fullkornskällor 

• Havrefras (40 g): 28 g 

• Knäckebröd (12 g):   9 g 

• 3 smörgåsar (90 g): 33 g 

 

Sockerkällor 

• Choklad (20 g): 8,3 g 

• Banan (105 g): 6,7 g 

• Juice (2 dl) : 4,4 g 

• Havrefras (40 g): 4,2 g 

• Päron (138 g):  1,4 g 

• Äppelmos (15 g): 1,2 g 

  



Nyckelhålet- välj nyttigare 

- mer fiber och fullkorn 

- mindre socker 

- mindre salt 

- mindre och nyttigare fett 

 

Alla grönsaker, frukter och 

fisk och skaldjur 



Sötningsmedel- De stora källorna till intag är läsk, saft och bordsötningsmedel. 
En konsumtion som ligger under det acceptabla dagliga intaget kan betraktas 
som acceptabel från hälsosynpunkt. 

• Aspartam- är godkänt som sötningsmedel i glass, fruktyoghurt, saft, sylt, 
marmelad, gelé, läskedrycker, konfektyr, kosttillskott, naturmedel, desserter, 
med mera. Dessutom får det användas i bordsötningsmedel. Det klarar inte att 
hettas upp. 

• Sukralos -  är ett sötningsmedel som får användas i till exempel läsk, desserter 
och konfektyrer, är  cirka 600 gånger sötare än socker. Ämnet tas delvis upp i 
kroppen och utsöndras snabbt utan att brytas ner. Sukralos ger därför ingen 
energi och påverkar inte heller blodsockernivån..  

• Steviagklykosider-  Sötningsmedlet finns som tillsats i läsk och andra produkter 
på marknaden och som bordssötningsmedel. Stevia är en växt som odlas 
traditionellt i Sydamerika. Växten innehåller söta ämnen, steviolglykosider, som 
är ungefär 300 gånger sötare än socker. Stevia är själva växten. Steviolglykosider 
är de söta ämnen som utvinns ur växten och som nu godkänts som 
livsmedelstillsats.  

 

 



- Uppdrag att stödja arbetet för bra 

matvanor inom hälso- och sjukvården 

 

- Målgrupper personal inom hälso- och 

sjukvård  

 

- Målet är att innehållet i samtalen i 

vården om bra matvanor ska vara 

evidensbaserat.   

 

 

Stöd till vården 
Projekt 2012-2014 

 



Mål och målgrupper 

• Samtalen om bra 
matvanor som hälso- och 
sjukvården gör ska bygga 
på evidens. 

 

• Personal inom hälso- och 
sjukvård  

 

 

 

 

 



Aktiviteter 2013-2014 

• Verktyg: 
- Webbplats för vårdpersonal 
-   Matvanekollen 
-   Patientmaterial 
-   Tallriksmodellen 
- Nyckelhålet 
- Fettskola, Kolhydratskola 
- Faktamaterial fördjupning fett, kolhydrater, 

protein 
• Samarbeta med dietistkåren 
• Delta i andras semiarier.  



http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Matcirkeln-och-tallriksmoddellen/Tallriksmodellen/






Nyckelhålet – ett enkelt 
sätt att välja hälsosamt 

• mindre och nyttigare fett 

• mindre socker 

• mindre salt 

• mer kostfiber och fullkorn 



Nyckelhålsbroschyr på 11 språk 
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Webbutbildning om rådgivning och samtal  
för hälsosamma matvanor 



Om webbutbildningen 

Syfte 
Att stödja hälso- och sjukvården så att personalen  ska kunna tillämpa  
rekommendationerna för hälsosamma matvanor  i  de nationella 
riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. 

Målgrupper 
Sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster, barnmorskor, arbetsterapeuter, 
psykologer, dietister 
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Innehåll 
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• Aktuell  kunskap om mat  
och samband med hälsa 

• Bemötande och 
samtalsmetoder som 
främjar 
beteendeförändringar 

• Fallbeskrivningar 

• Verktyg i patientmötet 

 



Tack för uppmärksamheten! 
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