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Abstract  
Background. There is an overall widespread conception that industrial foodprocessing 
is nutritionally worse than home-made processing and preparation. Processed foods and 
ultra-processed foods are concepts that are often used in negative terms.  

Aim. The aim of this study is to investigate the question at issue ”how is the concept of 
processed food perceived and used in the society and in nutrition studies” to, on behalf 

of Swedish Food Federation (Livsmedelsföretagen) and Svensk Dagligvaruhandel, 
compile and map a factbased contribution for further discussion on the topic of 
processed food and it’s possible impact on health.   

Method. Literature studies were conducted and, as a complement, in order to gather 
information about the perception of society, questionnaire surveys were also conducted.  

Results. The literature studies showed a widespread use of the concept of processed 
foods and lack of a common definition. All surveys showed a demand for a clearer 
definition and a need to inform consumers more about the concept.  

Conclusion. Nutrition studies use different definitions and classifications, which means 
that a clear definition of the concept of processed food is lacking. This contributes to the 

fact that the results of the studies in this literature study are difficult to compare with 
each other, and it becomes difficult to draw general conclusions about the health 
aspects. Only when nutrition researchers and authorities work on the same definition 

and classification of processed foods can the results of their health impact be made more 
clear.  
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Minimally processed food, processed food, ultra-processed food and NOVA-
classification 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



  
 

ii 

Sammanfattning 
Bakgrund. Det finns en allmänt utbredd uppfattning att industritillverkade livsmedel är 
nutritionellt sett sämre än hemlagad mat. Processade livsmedel och ultra-processade 
livsmedel är begrepp som ofta används i negativ mening.  

Syfte. Syftet är att undersöka frågeställningen ”hur uppfattas och används begreppet 
processade livsmedel i samhället och i nutritionsstudier” för att, på uppdrag av 

branschorganisationen Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel, 
sammanställa och kartlägga ett faktabaserat bidrag till diskussion om betydelsen av 
processade livsmedel för hälsan. 

Metod. Litteraturstudier genomfördes och, som komplement, för att samla underlag 
som berör hur processade livsmedel uppfattas i samhället, genomfördes även 

enkätundersökningar.  
Resultat. Litteraturundersökningarna visade en spridd användning av begreppet 
processade livsmedel och avsaknad av en gemensam definition. Samtliga 

enkätundersökningar visade en efterfrågan på en tydligare definition samt ett behov av 
att informera konsumenter mer kring begreppet.  

Slutsats. Nutritionsstudier använder sig av olika definitioner och klassifikationer vilket 
troligen beror på att en tydlig definition av begreppet processade livsmedel saknas. 
Detta bidrar till att studiernas resultat blir svåra att jämföra med varandra och det blir 

svårt att dra generella slutsatser vad gäller kopplingen mellan hälsa och processning. 
Först när nutritionsforskare och myndigheter arbetar utifrån och är eniga om samma 
definition och klassificering av processade livsmedel kan resultaten från 

nutritionsstudier göras mer tydliga.   
 

Nyckelord 
Minimalt processade livsmedel, processade livsmedel, ultra-processade livsmedel och 

NOVA-klassifikationen. 
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1 Bakgrund 
I takt med industrialiseringen och globaliseringen av livsmedelssystemen har även 
bearbetning eller så kallad processning av livsmedel ökat (1). Samtliga livsmedel 
behöver genomgå någon form av bearbetning, vilket gör att omfattningen av 

livsmedelsprocessning är stor. Den bearbetning som sker efter skörd, slakt och fångst av 
råvaror (såsom frukt, sädeskorn, otvättad potatis, djurkropp och fisk) till det att råvaror 

bearbetas till livsmedelsprodukter, paketeras och transporteras till försäljningsställen 
kan betraktas som en del av kedjan i livsmedelsprocessning. Livsmedelsprocessning 
syftar främst till att förlänga den tid under vilken livsmedlet är biokemiskt och 

mikrobiellt säkert, tillhandahålla de essentiella näringsämnen som behövs för hälsan, 
samt skapa en variation och bekvämlighet i kosten. Ett livsmedels ”shelf-life”, det vill 

säga hållbarheten på butikshyllan, förlängs genom att livsmedlet bevaras från 
biologiska, kemiska och fysikaliska faror. De biologiska farorna innefattar bakterier, 
virus och parasiter som kan finnas i livsmedlet. Kemiska faror i livsmedel kan vara 

mykotoxiner, allergener eller pesticider. Förekomsten av främmande föremål, de så 
kallade fysiologiska farorna i livsmedel, kan förekomma i form av stenar, smuts, metall, 

glas eller insekter. Genom att livsmedelsprodukter bearbetas möjliggörs reduktionen av 
olika faror och konsumenter kan förtära ett säkert, näringsrikt och hälsosamt livsmedel. 
Tack vare och med hjälp av möjligheterna att förlänga livsmedlens ”shelf- life” och de 

olika avancerade paketeringsteknikerna har bearbetning av livsmedel dessutom blivit ett 
sätt att skapa produkter som är färdiga att äta och på så sätt erbjuds konsumenter 

bekvämlighet (2).  
 
Det finns en allmänt utbredd uppfattning att industritillverkade livsmedel är nutritionellt 

sett sämre än hemlagad mat, och att detta beror på den bearbetning som sker inom 
livsmedelsindustrin. Processade livsmedel och ultra-processade livsmedel är begrepp 

som ofta används i negativ mening (3). Typen och omfattningen av bearbetning 
korrelerar inte nödvändigtvis med det nutritionella innehållet i livsmedlet (4). Positiva 
aspekter är den sortens bearbetning som syftar till att berika ett livsmedel, vilket bidrar 

till att stora delar av befolkningen får ett mer adekvat intag av vitamin A, vitamin C, 
vitamin D, vitamin E, tiamin (vitamin B1), folat, kalcium, magnesium och järn (4).  

 
Ultra-processade livsmedel kan definieras som ett livsmedel innehållande många, 
vanligtvis fler än fem, industriellt tillverkade ingredienser (5). Studier har visat att 

särskilt ultra-processade livsmedel har en negativ hälsobild eftersom de associerats som 
ohälsosamma och energitäta produkter innehållande hög fett-, socker- och salthalt (3). 

Konsumenter har uppfattningen att ultra-processade livsmedel innehåller en låg halt 
näringsämnen och att dessa livsmedel till följd av processning förlorat sina nutritionella 
egenskaper, särskilt vad gäller vitamininnehållet. Intresset att undersöka uppfattningen 

om begreppet processade livsmedel grundas till stor del på den rådande och otydliga 
definitionen av begreppet. Trots att individer inte är säkra på innebörden eller 

definitionen uppfattas detta ändå som ohälsosamt (3).  
”Jag är inte säker på vad det är men jag har hört att det inte är bra för hälsan” (3). 
 

1.1 Syfte och frågeställning 

På uppdrag av branschorganisationen Livsmedelsföretagen samt Svensk 
Dagligvaruhandel gjordes en litteraturundersökning och enkätundersökning. Syftet var 

att undersöka frågeställningen ”hur uppfattas och används begreppet processade 
livsmedel i samhället och i nutritionsstudier”. I sammanhang där processade livsmedel 
diskuteras i relation till hälsa, saknas en tydlig gemensam definition av begreppet (5, 6). 
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Resultatet av examensarbetet är tänkt att fungera som ett faktabaserat bidrag inför 
vidare diskussion vad gäller användandet och uppfattningen av begreppet processade 

livsmedel.   
 

1.2 Primär och sekundär processning  

Det finns ett flertal skilda sätt att klassificera och kategorisera processade livsmedel. Att 
dela in processning av livsmedel i två större kategorier, den primära och den sekundära 

processningen är ett sätt. Primär processning är den form av bearbetning som sker efter 
skörd eller slakt för att göra maten redo för konsumtion eller för att kunna användas i 
andra livsmedelsprodukter. Primär processning säkerställer därmed att livsmedlet enkelt 

kan transporteras, säljas till butik, konsumeras eller processas till andra 
livsmedelsprodukter. Sekundär processning av livsmedel gör de primärt processade 

livsmedelsprodukterna eller ingredienserna till andra livsmedelsprodukter. Ett färskt 
äpple kan exempelvis ätas som det är efter att ha skalats eller skivats, det vill säga 
genomgått primär processning. Eller så kan äpplet genomgå en sekundär processning 

vilket innebär att äpplet kan komma att ingå i en paj där det bakas in (2). 
 

1.3 Lagstadgad definition enligt Europeiska unionen 

Obearbetade produkter definieras som livsmedel som inte har genomgått någon 
bearbetning, det vill säga processning, och som omfattar produkter som har delats, 

styckats, skivats, benats ur, hackats, flåtts, krossats, skurits upp, rengjorts, putsats, 
skalats, malts, kylts, frysts, djupfrysts eller tinats. Bearbetade produkter däremot, 

definieras som livsmedel som framställts av obearbetade produkter. Dessa produkter får 
innehålla ingredienser som behövs vid tillverkningen för att de skall få särskilda 
egenskaper. Definitionen av bearbetning innefattar en åtgärd som väsentligt förändrar 

den ursprungliga produkten genom bland annat värmebehandling, rökning, rimning, 
mognadslagring, torkning, marinering, extraktion, extrudering eller en kombination av 

dessa behandlingar (7). 
 

1.4 Kostråd och näringsrekommendationer 

Ett antal länder och myndigheter har idag tagit hänsyn till och inkorporerat 

livsmedelsprocessning i de officiella kostråden och näringsrekommendationerna inom 
landet (se tabell 1) (1). Näringsrekommendationer baseras på vetenskapliga evidens och 

samlade bedömningar av kunskapsläget och är till för att skapa riktlinjer till kostråd, 
såsom hur vi bör äta för att uppnå den rekommenderade mängden vitaminer och 
mineraler, fett, kolhydrater och protein. Genom att utgöra riktlinjer för att främja en god 

hälsa generellt kan kostråden bidra till minskad risk för kostrelaterade sjukdomar 
samtidigt som de underlättar planering av kost som för en normal kroppsfunktion och 

tillväxt täcker de fysiologiska behoven, det vill säga näringsbehovet hos befolkningen 
(8).  
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Tabell 1. Ett urval av kostråd och näringsrekommendationer i länder och hos 
myndigheter vilka berör processade livsmedel.  
Myndighet Kostråd / näringsrekommendation 

Världshälsoorganisationen (WHO) Välj livsmedel som processats av säkerhetsskäl, 
såsom pastöriserad mjölk. Konsumtion av processat 
kött och köttpålägg som har en hög fett- och salthalt 
bör begränsas (9). Industriellt processade livsmedel 
innehållande transfetter är inte en del av en hälsosam 
kost och bör därför undvikas. Salt, vilket återfinns i 
många processade livsmedel, kan kopplas till ett högt 
blodtryck och bidrar därför till ytterligare belägg att 
begränsa mängden processade livsmedel (9).  

Ministry of Health, Brasilien Kostråd innefattar att undvika att ersätta minimalt 
processade livsmedel och kulinariska ingredienser 
med ultra-processade livsmedel (1).  

World Cancer Research Fund (WCRF) Endast konsumtion av rött kött begränsas till en 
individuell nivå av 500 gram per vecka och råd att 
undvika konsumtion av processat kött ges (10). 

Nordiska Näringsrekommendationerna 
(NNR) 2012 

Rekommendationer görs endast om processat kött och 
rött kött där en konsumtionsbegränsning av dessa 
rekommenderas till 500 gram per vecka (11). 

 

2 Metod  
2.1 Litteraturundersökning 

För den huvudsakliga faktainsamlingen i frågan hur begreppet processade livsmedel 
uppfattas och används i samhället och i nutritionsstudier gjordes en 

litteraturundersökning. Undersökningen syftar till att identifiera studier med 
hälsokopplingar, där kopplingar till fetma och näringsprofilen i processade livsmedel 

fanns.  
 
2.1.1 Databaser och sökord 

Litteraturundersökningen gjordes via Linnéuniversitetets databas OneSearch och 

databasen PubMed. Sökordet processed food genererade alltför många träffar för att 
kunna göra en bedömning av samtliga artiklar (se tabell 3). Därför gjordes 

avgränsningar och sökningar mer specifika (se tabell 2 och 3). Kolumner i tabellen 
markerade med kryss (×) visar att dessa sökord ansågs generera för många träffar för att 
kunna göra en rimlig bedömning av samtliga (se tabell 3). Ytterligare avgränsningar 

som användes var till artiklar som publicerats de 5 senaste åren samt artiklar där 
djurförsök uteslöts. För en av sökningarna gjordes även en avgränsning till clinical trials 

eftersom det fanns för många sökträffar på ”processed meat consumption”. Valet att 
använda sökordet ”ultra” ansågs relevant eftersom värdefulla artiklar som behandlade 
även processade livsmedel i stor grad hittades. För att hitta en bok som övergripande 

behandlade processning av livsmedel gjordes en bred sökning på OneSearch på 
sökordet food processing med avgränsning till böcker som skrivits de senaste 5 åren (se 

tabell 2 och 3). För en av sökningarna gjordes ingen avgränsning eftersom sökordet, 
”food retail revolution”, genererade hanterbart många resultat. För att söka information 
vad gäller processade livsmedel i relation till dokumenterade kostråd i andra länder 

undersöktes respektives myndighets hemsidor.  
 

 
 



  
 

- 4 - 

Tabell 2. Sökord i OneSearch 

Sökord  Antal 

träffar 

(st) 

Efter 

avgränsning 

(st) 

Avgränsning Bok 

inkluderades 

(referens) 

Food processing  
(E-bok) 

678 600 153 Böcker, 
senaste 5 åren 

(2) 

 

Tabell 3. Sökord i PubMed 

Sökord Antal 

träffar 

(st) 

Efter 

avgränsning 

(st) 

Avgränsning Artikel som 

inkluderades i 

examensarbetet 

(referens) 

Processed food 11 842 2223  5 years, 
humans 

× 

Consumption of 
processed food 

2652 895 5 years, 
humans 

× 

Consumption of 

ultra-processed food 

49 27 5 years (1) 

Processed food 

impact 

851 236 5 years, 

humans 

× 

Ultra-processed food 
impact 

15 9 5 years, 
humans 

(12) 

Classification of 

processed food 

649 259 5 years × 

Classification of 
ultra-processed food 

18 15 5 years (5) 

Trends processed 
food 

337 122 5 years, 
humans 

× 

Trends ultra-
processed food 

11 6 5 years, 
humans 

(13) 

Processed meat 
consumption 

930 9 5 years, 
humans, 

clinical trial 

(14) 

Food retail 
revolution 

14 -  -  (15) 

 
2.1.2 Avgränsningar och urval 

Eftersom sökningen på begreppet processed food ansågs generera för många träffar (se 
tabell 3) för att själv kunna göra en bedömning av varje artikel gjordes avgränsningar 

med mer specifika sökord. Artiklarnas titlar och abstrakt lästes för att därefter göra 
bedömningen att inkludera artikeln i examensarbetet. Artiklar som inkluderades var 

begränsade till de publikationer som gjorts de senaste 5 åren, studier som uteslöt 
djurförsök och de studier som kopplades till hälsoaspekten i samband med användandet 
av begreppet processade livsmedel (se tabell 2 och 3).  

 

2.2 Enkätundersökning 

Som komplement till litteraturstudien genomfördes enkätundersökningar med syfte att 

skapa underlag kring hur begreppet processade livsmedel uppfattas i samhället. I 
samtliga epostutskick medföljde en kort presentation av bakgrunden och syftet med 

enkätundersökningen, samt deadline för svarsperioden. Det framgick även att all 
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insamlad information kommer presenteras i ackumulerad form, vilket innebär att 
enkätsvaren inte går att spåra till en enskild person. Samtliga enkätdeltagarna fick även 

ta del av två påminnelser efter en period då enkäten skickats ut.  
 
2.2.1 Utformning av enkätfrågor 

Enkätfrågorna anpassades utifrån frågeställningen hur begreppet processade livsmedel 
uppfattas och används i samhället och nutritionsstudier, där vikt främst låg på att 
undersöka den generella uppfattningen av begreppet i samhället. Frågorna utformades 

med målsättningen att majoriteten av de tillfrågade skulle förstå innebörden av frågorna 
samt kunna besvara dem. Frågorna utvecklades utefter underlag från 

litteraturundersökningen med koppling till begreppet processade livsmedel. I 
enkätundersökningen fanns möjligheten att, på vissa frågor, besvara dessa med antingen 
envalssvar, flervalssvar eller med utrymme för egna kommentarer i öppna frågor. För att 

garantera en viss nivå av ett bidrag till kartläggningen markerades ett antal frågor som 
obligatoriska i enkätundersökningarna (se tabell 7,9 och 11). Följdfrågor ställdes i 

samband med vissa frågor, för att följa upp och fördjupa svaren. Valet att använda 
enkätverktyget Easy Research gjordes eftersom det fanns tillgängligt hos 
Livsmedelsföretagen som använder sig av detta verktyg. De tre målgrupperna delades 

upp var för sig, till studenterna skickades ett enkätformulär (se tabell 7), till handel samt 
livsmedelsindustrin skickades ett annat (se tabell 9) och till forskargruppen skickades ett 

tredje enkätformulär (se tabell 11). Uppdelningen gjordes eftersom enkätfrågorna 

skiljde sig något mellan målgrupperna, vissa enkätfrågor ansågs mer relevanta för den 
ena gruppen än den andra. 

En automatisk sammanställning av enkätsvarens resultat erhölls med hjälp av Easy 
Research, därför skedde ingen manuell bearbetning i vidare utsträckning mer än att 
analysera och sammanställa svaren i resultatdelen.  

 
2.2.2 Enkätundersökning studenter 

Enkätformuläret, vilket skickades ut till två studentgrupper vid Linnéuniversitetet, 

bestod av 19 enkätfrågor (se tabell 7). Grupperna bestod av 107 studerande på det 
hälsovetenskapliga programmet med inriktning biovetenskap år 1,2 och 3 och 23 
studerande på programmet nutrition och livsmedelsvetenskap år 1,2 och 3. Maillistor till 

de studenterna togs fram med hjälp av kansliet på Linnéuniversitetet. Att skicka 
enkätformulär till två studentgrupper gjordes främst för att skapa ett större underlag för 

allmänhetens uppfattning kring begreppet. I detta examensarbete representeras 
allmänheten därför av studenter. Eftersom studentgruppernas uppfattning om 
processade livsmedel inte är helt representativa för befolkningen i allmänhet måste 

hänsyn tas till detta. Enkätsvaren kan däremot ses som generaliserade resultat för just 
denna utbildningsgrupp, det vill säga studenter med intresse för mat och hälsa.  

 
2.2.3 Enkätundersökning handel och livsmedelsindustri 

Totalt skickades 11 enkätfrågor ut till handeln och livsmedelsindustrin (se tabell 9). 
Handeln bestod av kontaktpersoner från Svensk Dagligvaruhandels medlemsregister. 

Livsmedelsindustrin bestod av 99 kontaktpersoner från Livsmedelsföretagens 
medlemsregister. Att skicka enkätformulär till handeln och livsmedelsindustri gjordes i 

samråd med Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel. Målgruppen ansågs 
kunna bidra med branschens aspekt kring begreppet processade livsmedel.  
 
2.2.4 Enkätundersökning forskare  

Till den tredje målgruppen skickades totalt 14 enkätfrågor ut (se tabell 11). Gruppen 
bestod av 19 forskare inom nutritionsområdet, alla kopplade till olika universitet i 
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Sverige. Här togs maillistor fram med hjälp av Livsmedelsföretagen. Målgruppen 
ansågs kunna bidra till underlag för forskningsaspekten ifråga om hur begreppet 

processade livsmedel används i nutritionsstudier men också bidra till hur begreppet 
uppfattas i samhället. 

 

3 Resultat 
3.1 Definitioner. 
3.1.1 Klassificering av processade livsmedel enligt NOVA-klassifikationen 

Behovet att studera förhållandet mellan processade livsmedel, kostmönster, näringsintag 

och hälsa motiverade utvecklandet av NOVA-klassifikationen (3). NOVA är den metod 
som används mest frekvent för att klassificera kosten enligt bearbetning av livsmedel 
och anses vara ett erkänt och använt system av de internationella organisationerna Pan 

American Health Organization (PAHO), World Health Organisation (WHO) och Food 
and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Enligt NOVA innefattar 

livsmedelsprocessning både fysiska, biologiska och kemiska processer som appliceras 
på livsmedel efter separering från naturen och innan de lämnas för bearbetning, såsom 
tvättning, skalning, kryddning och kokning (1).  

 
NOVA klassificerar livsmedel i fyra grupper utefter den natur, omfattning och syfte 

som den bearbetning de genomgår. På detta sätt skiljer NOVA på industriell 
bearbetning och den bearbetning av livsmedel som sker i hemmet. Grupp 1 innefattar 
oprocessade eller minimalt processade livsmedel, grupp 2 processade kulinariska 

ingredienser, grupp 3 processade livsmedel och grupp 4 ultra-processade livsmedel (1).  
 

Valet att rikta NOVA-klassifikationen särskilt till industriell processning gjordes utefter 
teorin om att den industriella processningen har en inverkan på nutritionella aspekter i 
kosten samt befolkningens generella hälsa globalt (5). NOVA-klassifikationen 

definierar industriell processning av livsmedel som ”de metoder och tekniker som 
används av livsmedelsproducenter, associerade till industrier, för att göra oprocessade 

eller råa livsmedel mindre ömtåliga, lättare att tillaga, konsumera eller äta. Men även 
mer välsmakade och njutbara, eller omforma dessa och skapa andra 
livsmedelsprodukter” (5).  

 
Tabell 4. Kategorisering av ett antal livsmedel enligt de fyra NOVA klassificeringarna. 

*LM= Livsmedel 

 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 

LM* Färska, pressade, kylda, frysta 

eller torkade frukter, 

rotgrönsaker, ris, baljväxter 

(bönor, linser, kikärtor), svamp, 

fryst/torkat/färskt kött, fågel, 

fisk och skaldjur (hela eller i 

form av biffar, filéer), ägg, 

mjölk (pastöriserad), juice (utan 

tillsatt socker, sötningsmedel 

eller smaktillsatser), naturell 

yoghurt, te, kaffe och 

dricksvatten(5). 

 

Saltat smör, 

vitamin- och 

mineralberikade 

LM (joderat salt), 

socker, 

vegetabiliska oljor 

(olivolja), mjöl, 

stärkelser utvunna 

från majs och 

andra växter (5).  

 

 

Konserverade 

grönsaker, 

frukter och 

baljväxter, 

saltade och 

sötade nötter 

och fröer, saltat, 

inlagt och rökt 

kött, 

konserverad 

fisk, ost och 

bacon(5). 

Läsk, chips, sötade 

paketerade snacks, glass, 

choklad, konfektyr 

(godis), 

massproducerade och 

paketerade bröd, 

margarin, kakor, 

frukostflingor, 

energidrycker, 

fruktyoghurt, snabbsås, 

korv, hamburgare och 

färdigmat (pizza, paj, 

pastarätter) (5).  
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3.1.1.1 Grupp 1: Oprocessade eller minimalt processade livsmedel  

Minimalt processade livsmedel innefattar livsmedel som från början är oprocessade 

(naturliga) men kan förändras av processning genom borttagning av icke ätbara- och 
oönskade delar, torkning, krossning, malning, filtrering, rostning, kokning, 

pastörisering, sterilisering, fermentering, kylning, frysning och paketering i behållare 
eller vakuum-paketering. Ingen av dessa processer adderar ingredienser som salt, 
socker, vegetabiliska oljor eller fett till den ursprungliga produkten (5).  

 
Syftet med den processning som sker i grupp 1 är att förlänga hållbarheten av naturliga 

produkter och att underlätta fortsatt livsmedelsberedning genom till exempel 
fermentering av mjölk för att sedan kunna tillverka yoghurt. Till grupp 1 hör även 
livsmedel med tillsatta vitaminer och mineraler för att kompensera och ersätta 

näringsförluster som kan ske genom bearbetning, såsom då vetemjöl berikats med järn 
(5).  

 
3.1.1.2 Grupp 2: Processade kulinariska ingredienser  

Processade kulinariska ingredienser innefattar livsmedel som av industrin utvunnits och 
renats från livsmedel, eller erhållits från naturen såsom salt. Processerna i grupp 2 

innefattar pressning, malning och pulverisering. Syftet med de kulinariska 
ingredienserna är att skapa varierande och njutbara produkter, genom att bidra till den 

förberedning, smaksättning och tillagning av livsmedel i grupp 1 som sker i hemmet 
och i restaurangkök. Dessa livsmedel kan utgöra soppor, buljonger, bröd, sylt, sallad, 
desserter och andra kulinariska beredningar. Livsmedel i grupp 2 kan innehålla tillsatser 

för att bevara ursprungsproduktens egenskaper, såsom vegetabiliska oljor med tillsatta 
antioxidanter (5).  

 
3.1.1.3 Grupp 3: Processade livsmedel  

Den tredje gruppen i klassificeringen innehåller processade livsmedel. I dessa produkter 
har socker, olja eller salt tillsats för att göra livsmedlet mer attraktivt, hållbart och 

välsmakande. Syftet med att tillverka processade livsmedel är att öka hållbarheten av 
livsmedel i grupp 1, eller att modifiera och förstärka deras sensoriska kvalitéer, det vill 

säga göra dem mer välsmakande. Processade livsmedel kan innehålla tillsatser som 
används för att bevara de ursprungliga egenskaperna hos produkten eller för att motstå 
och skydda mot mikrobiell kontaminering. Kött kan till exempel torkas och saltas för att 

skapa ett skydd mot kontaminering (5). 
 

3.1.1.4 Grupp 4: Ultra-processade livsmedel och dryckesprodukter 

Den fjärde och sista klassificeringen enligt NOVA består av ultra-processade livsmedel 
och drycker. De kännetecknas av att vara bekväma, hållbara, tillgängliga, mycket 

smakrika, ofta vanebildande samt goda imitationer av livsmedel vad gäller form, 
utseende och smak. Majoriteten av ingredienserna i ett ultra-processat livsmedel består 
av konserveringsmedel, stabiliseringsmedel, emulgeringsmedel, lösningsmedel, 

sötningsmedel, smakförstärkare, färgämnen och andra tillsatser. Den bearbetning som 
räknas till ultra-processning är hydrering, hydrolysering, extrudering, formning och 

förbehandling genom stekning och bakning. Det huvudsakliga syftet med industriell 
ultra-processning är att skapa produkter som är redo att ätas, drickas eller värmas direkt. 
Livsmedelsprodukterna i grupp 4 kan dessutom användas för att maskera och dölja 

oönskade sensoriska kvalitéer hos den slutliga produkten (5).   
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3.2 Nutritionsstudier 

 

Tabell 5. Sammanfattning av utvalda studier från litteraturundersökningen.  
 Sammanfattning.  

Studie 1 Syfte: Undersöka konsumtionen av industriellt processade livsmedel i Sverige och 
eventuell korrelation till fetma.  
Resultat: Evidens finns att en specifik kategori av processade livsmedel är kopplad 
till hälsa. Sötade drycker är en stor bidragande faktor till barnfetma och viktökning. 
Hänvisningar görs till två observationsstudier som utförts inom området där 
processad ”junk-food” visade sig positivt associerad med högt energiinnehåll, 
viktökning och insulinresistens (13). 

Studie 2 Syfte: Undersöka kopplingar mellan konsumtion av ultra-processade livsmedel 
(klassificerade enligt NOVA) och näringsprofilen av kosten. 
Resultat: Två måltider bestående av ultra-processade livsmedel respektive icke 
ultra-processade livsmedel visade på en stor skillnad vad gäller innehåll av 
makronutrienter (1). 

Studie 3 Syfte: Undersöka konsumtionen av ultra-processade livsmedel och innehållet av 
mikronäringsämnen hos brasilianska befolkningen, kopplat till icke-smittsamma 
kroniska sjukdomarna.  

Resultat: Innehållet av mikronäringsämnen i en kost bestående av ultra-processade 
livsmedel tenderar att vara lägre än i annan kost. Denna skillnad är mer påvisad då 
ultra-processade livsmedel jämförs med naturliga eller minimalt processade 
livsmedel (12). 

Studie 4 Syfte: Undersöka kostmönster kopplade till processade livsmedel och deras 
påverkan på fetma.  
Resultat: Ett ökat energiintag från processade livsmedel kopplas till ökad risk för 
högre BMI och ökad risk för att bli överviktig i alla åldrar. Ytterligare resultat 
visade att effekten av energiintag från processade livsmedel kopplat till BMI var 
starkare än effekten som ficks av energiintaget av oprocessade livsmedel, särskilt 
signifikant hos barn och tonåringar (ålder 2–18 år) (15). 

Studie 5 Syfte: Undersöka skillnaden i överlevnad hos individer som konsumerar rött kött i 
relation till kombinerade nivåer av processat och oprocessat kött. 
Resultat: Konsumtion av icke processat kött kan associeras med färre 
överlevnadsår, men endast om intaget av processat kött också är högt, vilket kan 
tyda på att den negativa hälsoeffekten av rött kött främst beror på konsumtionen av 
processat kött (14). 

 

 
3.2.1 Studie 1: Trends in consumption of ultra-processed foods and obesity in 

Sweden between 1960 and 2010 (13) .  

 
Syfte: Studien syftar till att undersöka intaget av industriellt processade livsmedel i 
Sverige från 1960 till 2010 för att se en eventuell förändring som kan kopplas till den 

nationella statistiken över fetmaepidemin.  
 

Studiedesign: För att klassificera de olika livsmedelskategorierna utefter deras 
processning användes NOVA-klassifikationen. Definition görs utefter konceptet 
industriellt processade livsmedel och syftar till ”alla metoder och tekniker som används 

av dryckes- och livsmedelsproducenter som skapar livsmedelsprodukter av råvaror”. 
För att samla information angående svenskars intag av processade livsmedel hämtades 

information från Svenska jordbruksverket. För att skapa en bild över fetma och övervikt 
i Sverige samlades information in från ”peer-reviewed” studier, Statistiska 
Centralbyråns rikstäckande databas samt WHO. Statistiska Centralbyrån bidrog även 
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med uppgifter angående de svenska hushållens utgifter som visade vad för typ av 
livsmedel, och om dessa intogs utanför eller i hemmet.  

 
Resultat: Under åren 1980–2010 sågs en ökning av måltider som intogs utanför 

hemmet, det vill säga på restauranger och caféer. Detta kopplas till de ökande Body 
Mass Index (BMI) hos befolkningen. Kopplingen mellan industriellt processade 
livsmedel i kosten och den generella hälsan anses osäker eftersom inte tillräckligt 

många epidemiologiska- och interventionsstudier har gjorts inom det specifika området 
industriell processning. Däremot finns evidens för en specifik kategori av processade 

livsmedel som pekar på en koppling till hälsa, sötade drycker är en stor bidragande 
faktor till barnfetma, viktökning, kardiovaskulära sjukdomar och typ 2 diabetes. 
Industriellt processade livsmedel innehåller dessutom transfetter vilket påverkar den 

kardiovaskulära hälsan negativt. 
 

Slutsats: Även om författarna till studien inte kan bevisa några orsakssamband (mellan 
fetma och ökad konsumtion av ultra-processade livsmedel) stödjer de ändå att det finns 
en koppling mellan det ökade intaget av ultra-processade livsmedel och fetmaepidemin 

(13). 
 
3.2.2 Studie 2: Consumption of ultra-processed foods predicts diet quality in 
Canada (1).  

 
Syfte: Studien syftar till att undersöka mönstret av livsmedelskonsumtion i Kanada 

enligt typen av livsmedelsprocessning med hjälp av NOVA-klassifikationen. Studien 
undersöker vidare kopplingen mellan konsumtion av ultra-processade livsmedel och 
näringsprofilen av kosten. 

 
Studiedesign: Totalt undersöktes 33,694 individers kostintag i Kanada under 2004 

inom åldrarna två år och uppåt. Informationen om kostintaget samlades in från 
Canadian Comunity Health Survey (CCHS) och inkluderade hela Kanada. Individerna 
fick besvara två separata ”24 hour-recall” formulär var, det vill säga frågor om 

kostintaget de senaste 24 timmarna på de två slumpmässigt utvalda dagarna. Den 
nutritionella kvalitén jämfördes mellan två måltider, en innehållande endast ultra-

processade livsmedel (drycker exkluderades) och den andra innehållande icke ultra-
processade livsmedel. I gruppen icke ultra-processade inkluderades oprocessade eller 
minimalt processade livsmedel, processade kulinariska ingredienser och processade 

livsmedel enligt NOVA- klassifikationen. 
 

Resultat: De två måltiderna, bestående av ultra-processade livsmedel och icke ultra-
processade livsmedel, visade stora skillnader i fråga om innehållet av 
makronäringsämnen i kosten. I jämförelse med icke ultra-processad kost innehöll den 

kost som endast bestod av ultra-processade livsmedel 150 % mindre protein, 30 % 
mindre fiber och 15 % mer kolhydrater. Den ultra-processade kosten innehöll dessutom 

250 % mer ”fritt socker”. Fritt socker definieras enligt WHO som ”alla monosackarider 
och disackarider som adderats till kosten av tillverkaren, kocken eller konsumenten, 
inklusive naturligt förekommande socker i honung, sirap och fruktjuicer”(16) och 

nästan 30 % mer fett i jämförelse med den icke ultra-processade kosten. De två 
grupperna visade även en signifikant skillnad på innehållet av mikronäringsämnen. Vad 

gäller mineraler innehöll kosten baserad på ultra-processade livsmedel två-tre gånger 
lägre koncentration kalium, kalcium, magnesium, fosfor och zink jämfört med den kost 
som baserades på icke ultra-processade livsmedel. Koncentrationen av järn i den ultra-
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processade kosten var signifikant något högre i jämförelse med kosten som baserades på 
icke ultra-processade livsmedel. Vad gäller innehåll av vitaminer visade den kost som 

baserades på ultra-processade livsmedel 2–3 gånger på lägre koncentrationer av vitamin 
A, vitamin D, vitamin B6 och vitamin B12, niacin och riboflavin, i jämförelse med 

kosten som baserades på icke ultra-processade livsmedel. Ingen signifikant skillnad i 
koncentration kunde hittas i de två grupperna vad gäller vitamin C och tiamin. Ju mer 
kosten ökade av innehållet ultra-processade livsmedel, desto mer signifikant ökade även 

innehållet av fritt socker, fett och mättat fett i kosten.  
 

Slutsats: Kanada’s invånare som vill förbättra kvalitén i kosten bör sänka den andel i 
kosten som består av ultra-processade livsmedel (1). 
 
3.2.3 Studie 3: Impact of ultra-processed foods on micronutrient content in the 
Brazilian diet (12).  
 

Syfte: Studien syftade även till att utvärdera påverkan av ultra-processade livsmedel i 

relation till innehållet av mikronäringsämnen i kosten hos den brasilianska 
befolkningen.  

 
Studiedesign: Information om varje individs livsmedelskonsumtion tillhandahölls av 
Household Budget Survey (HBS). Studiedeltagarna ombads att dokumentera intaget av 

dryck och måltid under två slumpmässigt utvalda dagar med hjälp av två separata ”24 
hour-recall” formulär. De totalt 34 003 individerna som inkluderades i studien var tio år 

gamla och över. De 1120 livsmedelsprodukter som fanns dokumenterade i HBS delades 
in i tre kategorier enligt industriell processning. Grupp 1, naturliga eller minimalt 
processade (inkluderat kulinariska ingredienser). Grupp 2, processade livsmedel och 

grupp 3 ultra-processade livsmedel, alla tre grupper i enlighet med NOVA-
klassifikationen. De mikronäringsämnen som undersöktes var vitamin A, vitamin B12, 

vitamin C, vitamin D och vitamin E, niacin, pyridoxin, riboflavin och tiamin. 
Mineralerna som undersöktes var kalcium, koppar, järn, fosfor, magnesium, mangan, 
selen och zink.  

 
Resultat: Konsumtionen av ultra-processade livsmedel visade sig kunna kopplas direkt 

till energitätheten i kosten samt ökad förekomst mättade fetter, transfetter och fritt 
socker. För 16 av de 17 studerade mikronäringsämnena visade sig den ultra-processade 
kosten innehålla en lägre halt jämfört med kosten som bestod av naturliga eller minimalt 

processade livsmedel. Innehållet av vitamin B12, vitamin C, vitamin E, niacin, 
pyridoxin, koppar, magnesium, mangan och zink var två gånger lägre i den ultra-

processade kosten jämfört med innehållet i den naturliga eller minimalt processade 
kosten. För vitamin A, järn och fosfor återfanns 60–70 % av den halt som även fanns i 
den naturliga eller minimalt processade kosten. En något mindre skillnad mellan den 

ultra-processade kosten och den naturliga eller minimalt processade kosten var 
innehållet av riboflavin, kalcium och selen. Tiamin var det enda mikronäringsämne vars 

innehåll i den ultra-processade kosten översteg den halt som fanns i naturliga eller 
minimalt processade livsmedel en aning. Mindre signifikanta skillnader finns då 
jämförelser görs mellan processade livsmedel och ultra-processade livsmedel. En 

signifikant minskning av mikronäringsämnen i kosten tillsammans med en ökad 
konsumtion av ultra-processade livsmedel kunde endast påvisas hos kalcium, thiamin 

och riboflavin. En signifikant negativ association mellan relativ konsumtion av ultra-
processade livsmedel och mikronärings- innehåll kunde påvisas i 11 av de 17 studerade 
mikronäringsämnena, nämligen vitamin B12, vitamin D, vitamin E, niacin, pyridoxin, 
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koppar, järn, fosfor, magnesium, selen och zink. Tre mikronäringsämnen, vitamin A, 
vitamin C och mangan visade inte någon signifikant association mellan konsumtion av 

ultra-processade livsmedel och näringsinnehållet i kosten.  
 

Slutsats: Innehållet av mikronäringsämne i en kost bestående av ultra-processade 
livsmedel tenderar att vara lägre än innehållet i annan kost. Denna skillnad är mer 
påvisad då ultra-processade livsmedel jämförs med naturliga eller minimalt processade 

livsmedel. Innehållet av 10 mikronäringsämnen (vitamin B12, vitamin C, vitamin D, 
vitamin E, niacin, pyrodixin, koppar, magnesium, mangan och zink) i ultra-processade 

livsmedel visade sig inte ens innehålla hälften så mycket som innehållet i den naturliga 
eller minimalt processade kosten (12).  
 
3.2.4 Studie 4: The Food retail revolution in China and its association with diet and 
health (15).  

 
Syfte: Studien syftar till att undersöka kostmönstret av processade livsmedel och deras 

påverkan på fetma.  
 

Studiedesign: Data samlades in från 14,976 respondenter, med en medelålder på 44.9 
år, från China Health and Nutrition Study (CHNS) år 2011. CHNS är en pågående 
randomiserad cohort-studie som startade år 1989 av författarna till denna artikel för att 

studera intaget av paketerade och processade livsmedel. Insamling av data vad gäller 
kostmönster för hushållet gjordes med hjälp av tre på varandra följande 24h-recall 

frågor, en för varje slumpmässigt utvald veckodag. Varje hushåll och individ som 
besvarade 24 hour-recall fick även besvara frågor om livsmedlet var processat i någon 
form (vilket då i studien skulle inkludera paketerade-, frysta-, livsmedel i boxar eller 

påsar). Utbildade hälsoarbetare mätte längd och vikt enligt standardiserade metoder 
rekommenderade av WHO för att studera BMI, där ett BMI >25 klassas som övervikt 

eller fetma.  
 
Resultat: Trots begränsningar att undersöka varje ingrediens i paketerade processade 

livsmedel och kategorisera dessa utefter dess omfattning av processning kunde resultat 
presenteras i Kinas hittills första fördjupade analys av den nutritionella påverkan av 

paketerade och processade livsmedel. Av ett genomsnittligt dagligt energiintag kom 
28.5 % från processade livsmedel. Effekten av energiintaget från processade livsmedel 
på BMI och risken för övervikt kontrollerades ifråga om övriga bestämmande faktorers 

för energiintaget från alla andra livsmedel, utbildning, kön, inkomst per hushåll, fysisk 
aktivitet och stillasittande timmar. Resultat visar att ett ökat energiintag från processade 

livsmedel kan kopplas till ökad risk för högre BMI och därmed ökad risk för att bli 
överviktig i alla åldrar. Studien belyser ett ytterligare problem i huruvida energiintag 
från processade paketerade livsmedel har en annorlunda påverkan på BMI och risken att 

bli överviktig, än det energiintag som kommer från oprocessade livsmedel. Detta 
resulterade i upptäckten att effekten av energiintag från processade livsmedel kopplat 

till BMI var starkare än effekten som gavs av energiintaget från oprocessade livsmedel 
hos barn och tonåringar (ålder 2–18 år). 
 

Slutsats: Konsumtion av processade livsmedel ökar signifikant risken förett högre BMI, 
övervikt och fetma hos barn och ungdomar men inte hos vuxna och äldre (ålder 19–59 

och 60+) (15). 
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3.2.5 Studie 5: Differences in survival associated with processed and with 
nonprocessed red meat consumption (14). 
 

Syfte: Undersöka skillnaden i överlevnad hos individer i Sverige som konsumerar rött 
kött och kombinerade nivåer av processat och oprocessat kött.  
 

Studiedesign: Studien inkluderade deltagare i de populationsbaserade programmen 
Swedish Mammography Cohort samt Cohort of Swedish Men. Efter 

exkluderingskriterier deltog totalt 74.645 individer (34.556 kvinnor och 40.089 män). 
Det totala intaget av rött kött (gram per dag) beräknades genom att kombinera 
information om mängd och frekvens (hur ofta) konsumtionen av olika typer av rött kött 

intogs. Informationen tillhandahölls genom att deltagarna fick besvara hur ofta, i 
genomsnitt, de hade konsumerat olika typer av kött det föregående året. Icke processat 

kött inkluderade rått kött samt färs av grisfläsk, nötkött och kalvkött. Processat rött kött 
inkluderade korvar, varmkorv, salami, skinka, styckat kött, leverpaté och blodkorvar. 
Associationen mellan konsumtionen av rött kött och dödlighet evaluerades i termer av 

överlevnadspercentiler, det vill säga en sort överlevnadsfördelning.   
 

Resultat: Männen i studien visade sig ha en betydligt högre konsumtion av rött kött. 
Förekomst av diabetes visade sig vara något högre hos de deltagare som även 
konsumerade mest rött kött. Däremot var BMI, fysisk aktivitet, rökning, alkoholvanor, 

utbildning och konsumtion av frukt och grönsaker liknande över grupperna som 
konsumerade rött kött. Resultat visade att ett intag av mer än 100 gram rött kött per dag 

kunde kopplas till en kortare överlevnad och en högre mortalitetsgrad. I jämförelse med 
deltagare som aldrig konsumerade rött kött levde de som konsumerade över 200 gram 
rött kött per dag 1 år kortare samt hade en högre mortalitetsrisk. Konsumtion upp till 

300 gram rött kött per dag associerades med 2 år kortare levnadsperiod samt 50 % ökad 
mortalitetsrisk. Ingen signifikant skillnad i överlevnadsgrad kunde ses i de fall då 

konsumtion av icke processat rött kött skedde. I jämförelse med de som konsumerade 
en medelnivå av processat och icke processat köttassocierades ett högt intag av icke 
processat kött associerades med en kortare överlevnad endast om det kombinerades med 

en stor konsumtion av processat kött (konsumtion av 100 gram per dag av processat och 
icke-processat kött). Konsumtionen av kraftigt processat kött var istället associerat med 

en kortare överlevnadsperiod oavsett konsumtion av icke processat kött. Resultatet av 
studien visar alltså att konsumtion av icke processat kött kan associeras med färre 
överlevnadsår, men endast om intaget av processat kött också är högt, vilket kan tyda på 

att den negativa hälsoeffekten av rött kött främst beror på konsumtionen av processat 
kött.  

 
Slutsats: Konsumtion av icke processat kött har associerats med färre överlevnadsår, 
men endast vid högt kombinerat intag av processat kött, vilket kan tyda på att den 

negativa hälsoeffekten av rött kött främst beror på konsumtionen av processat kött (14). 
 

3.3 Enkätundersökning 
3.3.1 Enkätundersökning studenter  

Svarsstatistiken för de två studentgrupperna, 108 mottagare inom hälsovetenskap och 24 
mottagare inom nutrition och livsmedelsvetenskap, visade att av totalt 132 utskickade 
enkäter besvarades 64 stycken (svarsfrekvens 49 %). Inom målgruppen fanns två 

personer som inte var kontaktbara på den maillista som tilldelats av Linnéuniversitetet 
och exkluderades därför från enkätundersökningen.  
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Tabell 6. Översikt i antal svarande i målgruppen studenter.  

*Nutrition och livsmedelsvetenskap 
 
Den vanligaste uppfattningen i fråga om inställning till begreppet processade livsmedel 

visade att 55 % hade en neutral känsla till begreppet, 42 % hade en negativ inställning 
och resterande 3 % hade en positiv inställning till begreppet (se tabell 7).  

 
Den definition som stämde bäst överens med begreppet processade livsmedel var 
svarsalternativet livsmedel som är industriellt producerade (svarsfrekvens 75 %) följt 

av svarsalternativet livsmedel som är industriellt producerade (76%) och livsmedel som 
innehåller tillsatser (39 %). På frågan om hur begreppen processat, ultra-processat, junk 

food, färdigmat, skräpmat, snabbmat, halvfabrikat, helfabrikat bäst kunde definieras ser 
svarsalternativen generellt ut att visa att processat kan definieras som livsmede l som 
genomgått någon sorts behandling, vanligt var även att begreppet processat uppfattades 

som något industriellt tillverkat. Begreppet ultra-processat definierades som något 
innebärande fler processer, industriellt framtagen mat, innehållande fler tillsatser och 
produkter vars näringsinnehåll försämrats. Begreppet junk-food definierades som 

skräpmat, mat med hög kaloritäthet och dåligt näringsvärde. Begreppet färdigmat 
definierades som färdigpaketerade, industriellt tillagade eller frysta måltider som bara 

behövde värmas upp. Begreppet skräpmat definierades på liknande sätt som begreppet 
junk food samt mat innehållande hög andel fett och socker. Begreppet snabbmat 
kopplades även detta till liknelser i definition som begreppet skräpmat och junkfood. 

Detta begrepp definierades som mat som går snabbt att tillaga. Halvfabrikat definierades 
som mat som tillagats till viss del, mat som tillverkats av någon annan. Slutligen 

definierades begreppet helfabrikat som industriellt producerade färdiga maträtter som 
inte kräver någon tillagning mer än uppvärmning.  
 

På frågan i vilka sammanhang studenterna tidigare stött på begreppet processade 
livsmedel var de tre vanligaste svaren att 80 % stött på begreppet i nyhetsmedia (TV, 

radio, tidningar), 73 % hade stött på begreppet i sociala medier (bloggar, facebook etc) 
och 73 % hade stött på begreppet i skolan (i sin utbildning). Ingen av studentgrupperna 
svarade med svarsalternativet att de aldrig träffat på begreppet processade livsmedel.  

 
På den öppna frågan vilket sorts livsmedel som ansågs vara minst processat respektive 

mest processat var det vanligaste svaret att livsmedlet som förekommer i sin naturliga 
form såsom frukt och grönsaker var minst processat. Mest processat ansågs vara 
industriellt framställda produkter, bröd och kött.  

 
Resultat på frågan om konsumtion av processade livsmedel har en påverkan på hälsan 

visade 66 % att de höll med, 20 % svarade vet ej och 14 % svarade nej. På följdfrågan 
(förutsatt att den tillfrågade svarade ja på föregående frågan om hälsopåverkan av 
processade livsmedel) frågades om påverkan på hälsan var negativ eller positiv. 

Resultaten visade att 87 % ansåg att påverkan på hälsan var negativ och 14 % ansåg att 
påverkan var positiv.  

 
På frågan om det finns bättre och sämre val bland processade livsmedel svarade 95 % 
av de tillfrågade ja. Vidare ställdes följdfrågan om vilket det bättre respektive sämre 

Målgrupp Mottagare Ej kontaktbara Svarande Svarsfrekvens 

Hälsovetenskap 108 1 50 46.7% 

Nutri-livsmedel* 24 1 14 60.9% 

Totalt 132 2 64 49.2% 



  
 

- 14 - 

valet val bland processade livsmedel var. De vanligaste angivna livsmedel av de 
ansedda bättre valen var mejeriprodukter, livsmedel vars näringsvärde finns kvar i 

produkten och kokta grönsaker. De vanligaste angivna livsmedel under de sämre valen 
var chips, bacon och livsmedel innehållande tillsatser.  

 
Nästkommande fråga, om det finns fördelar med att processa livsmedel, svarade 79 % 
ja, 18 % vet ej och 2 % nej. Följdfrågan om vilka dessa fördelar var ställdes därefter. De 

vanligaste svaren var att livsmedlet får bättre hållbarhet, ett säkrare livsmedel erhålls, 
näringsinnehållet förbättras och maten blir godare.  

 
På frågan huruvida konsumenters uppfattning av begreppet processade livsmedel 
påverkas av hur det används i media svarade 90 % att konsumenter påverkas och 9 % 

svarade vet ej. Följdfrågan ställdes kring hur begreppet processade livsmedel, generellt 
sett används i media varpå svaren visade att 76 % ansåg att begreppet användes på ett 

felaktigt och förvirrande sätt. 5 % ansåg att begreppet användes på ett korrekt och 
tydligt sätt. 18 % ansåg att begreppet användes på ett annat sätt än svarsalternativen. 
Begreppet ansågs här användas på ett förvirrande sätt men att det nödvändigtvis inte 

behövde betyda att det var felaktigt, ytterligare ansågs begreppet användas i negativ 
mening. På frågan huruvida konsumenters uppfattning av begreppet processade 

livsmedel påverkas av hur det används av forskare svarade 54 % vet ej, 26 % svarade 
nej och 19 % svarade ja. Följdfrågan hur begreppet processade livsmedel, generellt sett, 
används av forskare ställdes varpå 75 % svarade korrekt och tydligt och 25 % svarade 

annat sätt än svarsalternativen, med hänvisning att det tycks finnas för lite forskning 
generellt inom området. På frågan om det finns ett behov av en tydligare definition av 
begreppet processade livsmedel svarade 90 % ja och 9 % vet ej. På frågan om det finns 

ett behov av att informera konsumenter om begreppet processade livsmedel svarade 88 
% ja, 9 % vet ej och 2 % nej. En följdfråga ställes därefter som efterfrågar på vilket sätt 

informationen skulle kunna framföras. De vanligaste svaren var att förtydliga vad 
begreppet processade livsmedel innebär och att informera om att det finns sämre och 
bättre val av livsmedel inom gruppen av processat.  

 
Tabell 7. Sammanfattning av enkätresultat hos studenter.  
Enkätfråga Vanligaste svaren. 

1.Vilken inställning har du till begreppet 

processade livsmedel? * 

Varken eller/neutral känsla: 54.7%  

Negativ: 42.2%  

Positiv: 3.1% 

2.Vilken definition anser du stämmer bäst 

överens med begreppet processade livsmedel? * 

Livsmedel som framställts genom bearbetning: 77% 

Livsmedel som är industriellt producerade: 75.5% 

Livsmedel innehållande tillsatser: 39.3 % 

3.Hur skulle du definiera följande begrepp? 

Processat, ultra-processat, junk food, färdigmat, 

snabbmat, halvfabrikat, helfabrikat 

Processat: Ett livsmedel som genomgått någon sorts 

behandling, industriellt tillverkade livsmedel.  

Ultra-processat: Fler processer, industriellt framtagna 

livsmedel, innehållande fler tillsatser, livsmedel med 

försämrat näringsinnehåll.  

Junk food: Skräpmat, mat med högt kaloriinnehåll, 

högt innehåll av fett och socker. 

Skräpmat: Som junk food och mat innehållande hög 

andel fett och socker. 

Färdigmat: Färdigpaketerat, industriellt tillagade eller 

frysta livsmedel som endast behöver värmas upp.  

Snabbmat: Liknelser med skräpmat och junk food, 

mat som går snabbt att tillaga.  

Halvfabrikat: Mat som tillagats till viss del, mat som 

tillverkats av någon annan.  
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Helfabrikat: Industriellt producerade färdiga 

maträtter som inte kräver mer tillagning än 

uppvärmning.  

 

4. I vilka sammanhang har du träffat på begreppet 

processade livsmedel? * 

I nyhetsmedia (TV, radio, tidningar): 80% 

I sociala medier (bloggar, Facebook etc): 73.3% 

I skolan/i min utbildning: 73.3% 

5. Vilket sorts livsmedel anser du vara minst 

processat resp. mest processat? 

Minst processat: Livsmedel som förekommer i sin 

naturliga form såsom frukt och grönsaker.  

Mest processat: Industriellt framställda produkter, 

bröd och kött.  

6. Anser du att konsumtion av processade 

livsmedel har en påverkan på hälsan? * 

Ja: 65.9% 

Vet ej: 20.5% 

Nej: 13.6% 

7. Du svarade JA på föregående fråga. Vilken är 

påverkan? * 

Negativ: 86.2% 

Positiv: 13.8% 

8. Anser du att det finns bättre och sämre val 

bland processade livsmedel? * 

Ja: 95.5% 

Vet ej: 4.5% 

Nej: 0%  

9.Du svarade JA på föregående fråga. Vilket är 

det bättre resp. sämre valet. Ange livsmedel.  

Bättre valet: Mejeriprodukter, livsmedel vars 

näringsvärde finns kvar i produkten och kokta 

grönsaker 

Sämre valet: Chips, bacon och livsmedel 

innehållande tillsatser. 

10. Anser du att det finns fördelar med att 

processa ett livsmedel? * 

Ja: 79.5% 

Vet ej: 18.5% 

Nej: 2.3% 

11. Du svarade JA på föregående fråga. Vilka är 

fördelarna med att processa ett livsmedel?  

Livsmedlet får bättre hållbarhet, erhåller ett säkrare 

livsmedel, förbättrar näringsinnehållet och ger godare 

mat. 

12. Du svarade NEJ på föregående fråga. Vilka är 

fördelarna med att INTE processa ett livsmedel?  

Det är alltid bättre att tillaga maten från grunden. 

13. Anser du att konsumenters uppfattning om 

begreppet ”processade livsmedel” påverkas av 

hur det används i media? * 

Ja: 90.5% 

Vet ej: 9.5% 

Nej: 0%  

14. Du svarade JA på föregående fråga. Generellt 

sett, hur tycker du att begreppet processade 

livsmedel används i media? * 

Felaktigt och förvirrande: 76.3% 

Annat: 18.4% (på förvirrande sätt men måste inte 

nödvändigtvis vara felaktigt, begreppet används i 

negativ mening). 

Korrekt och tydligt: 5.3% 

15. Anser du att forskare påverkar 

konsumenternas uppfattning om begreppet 

processade livsmedel? * 

Vet ej: 54.4% 

Nej: 26.2% 

Ja: 19% 

16. Du svarade JA på föregående fråga. Generellt 

sett, hur tycker du att forskare använder sig av 

begreppet processade livsmedel? * 

Korrekt och tydligt: 75% 

Annat: 25% (det finns för lite forskning att gå på 

inom området) 

Felaktigt och förvirrande: 0%  

17. Anser du att det finns ett behov av en 

tydligare definition av begreppet processade 

livsmedel? * 

Ja: 90.5% 

Vet ej: 9.5% 

Nej: 0%  

18. Anser du att det finns ett behov av att 

informera konsumenter om begreppet processade 

livsmedel? * 

Ja: 88.1% 

Vet ej: 9.5% 

Nej: 2.4% 

19. Du svarade JA på föregående fråga. På vilket 

sätt. 

Förtydliga vad begreppet ”processade livsmedel” 

innebär, informera att det finns sämre och bättre 

livsmedel inom gruppen processat. 

*obligatoriska enkätfrågor  
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3.3.2 Enkätundersökning handel och livsmedelsindustri 

Svarsstatistiken för handel och livsmedelsindustrin, 5 mottagare hos handel och 99 
mottagare hos livsmedelsindustrin (totalt 104 utskickade enkäter), visade att handeln 

representerades av 3 svarande och livsmedelsindustrin 47 svarande. Totalt svarade 50 
personer från de två målgrupperna, vilket tyder på en svarsfrekvens av 48.1 %.  

 
Tabell 8. Översikt i antal svarande i målgruppen handel och livsmedelsindustri. 

 
Den definition som stämde bäst överens på begreppet processade livsmedel var 
bearbetade råvaror och mat som behandlats på något sätt (se tabell 9). På frågan hur 

följande begrepp, processat, ultra-processat, junk food, färdigmat, skräpmat, snabbmat, 
halvfabrikat och helfabrikat skulle definieras var de vanligaste svaren kring begreppet 

processat att detta är livsmedel som förändrats och behandlats ex. via värmebehandling. 
I definitionen av begreppet ultra-processat var ett vanligt svar vet ej och att den 
tillfrågade inte hade kommit i kontakt med begreppet innan och därför inte hade någon 

uppfattning. Ytterligare ett vanligt svar var att livsmedlet processats hårt. Begreppet 
junk food definierades vanligast som skräpmat, mat innehållande hög halt fett, socker 
eller salt och mat med högt kaloriinnehåll. Begreppet färdigmat definierades vanligast 

som mat som är färdigt att konsumera direkt eller efter uppvärmning. Begreppet 
skräpmat definierades vanligast som liknelser eller samma som junk food och som mat 

med dåligt näringsvärde, onödig mat samt kaloririka livsmedel. Begreppet snabbmat 
definierades vanligast som något som går snabbt att äta och även samma definition som 
junk food och skräpmat. Begreppet halvfabrikat definierades vanligast som nästan 

färdig att användas, delvis färdiglagat och mat som används som en del i helheten. 
Begreppet helfabrikat definierades vanligast som färdiga rätter, klara att användas och 

en färdig produkt.  
 
På frågan vilket livsmedel som ansågs vara minst processat respektive mest processat 

var det vanligaste svaret vad gäller minst processat råa livsmedel såsom grönsaker, 
frukter, rått kött och fisk. De mest processade livsmedel ansågs vara kött med låg 

köttprocenthalt, chark, pulversåser och andra färdiga produkter.   
 
På frågan om huruvida konsumenternas uppfattning av begreppet processade livsmedel 

påverkades av hur det används i media svarade 93 % ja och 7 % vet ej. Följdfrågan 
ställdes om hur begreppet processade livsmedel, generellt sett, används i media varpå 81 

% svarade på ett felaktigt och förvirrande sätt och 19 % valde svarsalternativet annat. 
Här ansåg de tillfrågade att begreppet vanligast användes på ett sätt där det framställdes 
i negativ mening.  

 
På frågan om forskare påverkade konsumenternas uppfattning av begreppet processade 

livsmedel svarade 38 % vet ej, 33 % nej och 29 % ja. Följdfrågan hur forskare, generellt 
sett, använder sig av begreppet processade livsmedel ställdes varpå 46.2 % svarade på 
ett felaktigt och förvirrande sätt, 46 % svarade annat sätt och 8 % ansåg att forskare 

använde begreppet tydligt och korrekt. De vanligaste svaren av de 47 % som svarade 
annat var olika forskare presenterar begreppet på olika sätt, ibland mer eller mindre 

korrekt. Ibland även med avsaknad själva om en tydlig uppfattning om vad ett processat 
livsmedel är.  

Grupp Mottagare Ej kontaktbara Svarande Svarsfrekvens 

Handel 5 0 3 60% 

Industri 99 0 47 47.5% 

Totalt 104 0 50 48.1% 
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På frågan som ber tillfrågade att exemplifiera vad som uppfattas som för- och nackdelar 

med att processa livsmedel var de vanligaste svaren på fördelar att livsmedlet blir mer 
säkert, förenklar vardagen, förlänger hållbarheten och ökar tillgängligheten av 

näringsämnen. Under kategorin nackdelar var de vanligaste svaren att livsmedlet 
uppfattas som konstgjort och konsumenten skräms av långa innehållsförteckningar, 
näringsinnehållet försämras och att livsmedlet innehåller onödiga tillsatser.  

 
På frågan om det finns ett behov av en tydligare definition av begreppet processade 

livsmedel svarade 87 % ja, 9 % nej och 4 % vet ej. På frågan om det finns ett behov att 
informera konsumenter om begreppet processade livsmedel svarade 87 % ja, 11 % vet 
ej och 2 % nej. Följdfrågan ställdes även på vilket sätt denna information skulle framgå, 

där det vanligaste svaret ansågs vara att ha trovärdiga och kunniga talespersoner som får 
komma till tals i media, att informera om att processning även har fördelar och att fakta 

om begreppets innebörd förslagsvis bör finnas på Statens Livsmedelsverks (SLV) 
hemsida vilket myndigheter och seriösa livsmedelsföretag kan hänvisa till och förmedla 
enkel, tydlig och forskningsbaserad kunskap.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



  
 

- 18 - 

Tabell 9. Sammanfattning av enkätresultat hos handel och livsmedelsindustrin.  
Enkätfråga Vanligaste svaren 
1.Hur skulle du definiera begreppet 

processade livsmedel’?  

Bearbetade råvaror och mat som behandlats på något sätt  

2. Hur skulle du definiera följande begrepp?  

Processat, ultra-processat, junk food, 

färdigmat, skräpmat, snabbmat, 

halvfabrikat, helfabrikat 

Processat: Livsmedel som förändrats och behandlats ex 

via värmebehandling 

Ultra-processat: Vet ej, har ej kommit i kontakt med 

begreppet, livsmedel som processats hårt 

Junk food: Skräpmat, mat med högt fett-, socker och 

saltinnehåll och mat med högt energiinnehåll 

Färdigmat: Mat som är färdigt att konsumera direkt eller 

efter uppvärmning 

Skräpmat: Se junk food, mat med dåligt näringsvärde, 

onödig mat, kaloririka livsmedel  

Snabbmat: Se junk food och skräpmat, något som går 

snabbt att äta 

Halvfabrikat: Nästan färdigt att använda, delvis 

färdiglagat och mat som används som en del i helheten 

Helfabrikat: Färdiga rätter /produkt och klara att 

användas  

3. Vilket sorts livsmedel anser du vara minst 

processat resp. mest processat?  

Minst processat: Råa livsmedel såsom grönsaker, frukt, 

kött och fisk 

Mest processat: Kött med låg köttprocenthalt, chark, 

pulversåser och andra ”färdiga produkter” 

4. Anser du att konsumenters uppfattning 

om begreppet processade livsmedel 

påverkas av hur det används i media? * 

Ja: 93.3% 

Vet ej: 6.7% 

Nej: 0% 

5. Du svarade JA på föregående fråga. 

Generellt sett, hur tycker du att begreppet 

processade livsmedel används i media? * 

På ett felaktigt och förvirrande sätt: 81% 

Annat 19% (begreppet processade livsmedel används 

ofta i negativ mening) 

6. Anser du att forskare påverkar 

konsumenternas uppfattning om begreppet 

processade livsmedel? * 

Vet ej: 37.8% 

Nej: 33.3% 

Ja: 28.9% 

7. Du svarade JA på föregående fråga. 

Generellt sett, hur tycker du att forskare 

använder sig av begreppet processade 

livsmedel? * 

Olika forskare presenterar begreppet på olika sätt, ibland 

mer eller mindre korrekt. Ibland även med avsaknad 

själva om en tydlig uppfattning om vad ett processat 

livsmedel är. 

8. Kan du ge exempel på vad du uppfattar 

som för- och nackdelar med att processa 

livsmedel?  

Fördelar: livsmedlet blir mer säkert, förenklar vardagen, 

förlänger hållbarheten och ökar tillgängligheten av 

näringsämnen. 

Nackdelar: konsumenter skräms, näringsinnehållet 

försämras och att livsmedlet innehåller onödiga tillsatser. 

9. Anser du att det finns ett behov av en 

tydligare definition av begreppet processade 

livsmedel? * 

Ja: 86.7% 

Nej: 8.9% 

Vet ej: 4.4% 

10. Anser du att det finns ett behov av att 

informera konsumenter om begreppet 

processade livsmedel? * 

Ja: 86.7% 

Nej: 11.1% 

Vet ej: 2.2% 

11. Du svarade JA på föregående fråga. På 

vilket sätt?  

Trovärdiga och kunniga talespersoner får komma till tals 

i media, att informera att processning även har fördelar, 

fakta om begreppets innebörd behöver finnas på tex. 

SLV vilket myndigheter och seriösa livsmedelsföretag 

kan hänvisa till och förmedla enkel, tydlig och 

forskningsbaserad kunskap. 

*Obligatoriska enkätfrågor 
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3.3.3 Enkätundersökning forskare 

Svarsstatistiken för de totalt 23 forskare som enkäten skickats till visade att 14 svarade. 
En person listades som okontaktbar på maillistan och kunde därför inte inkluderas i 

enkätundersökningen.  
 

Tabell 10. Översikt i antal svarande i målgruppen forskare. 

 
Den definition som vanligast användes för att beskriva begreppet processade livsmedel 

var livsmedel som på något sätt bearbetats och genomgått någon form av process (se 
tabell 11).  

 
På frågan om processade livsmedel har en påverkan på hälsan svarade 79 % ja, 21 % 
nej. Följdfrågan om denna påverkan är positiv eller negativ ställdes där 82 % svarade 

negativ och 64 % svarade positiv. I samband med denna fråga ställdes även en öppen 
fråga om vilka vetenskapliga dokumentationer som finns för processade livsmedel och 

dess påverkan för hälsan. Här var det vanligaste svaren att effekterna kan vara både 
positiva och negativa men att de vetenskapliga dokumentationerna ofta anger en negativ 
relation till hälsovariabler.  

 
På frågan om det finns bättre och sämre val av processade livsmedel svarade 79 % ja, 

14 % vet ej och 7 % nej. En följdfråga ställdes om vilket det bättre respektive sämre 
valet av livsmedel är och deltagaren ombads att namngiva dessa. Vanliga svar till det 
bättre livsmedlet var livsmedel som konserverats genom fermentering, frysning och 

skonsam värmebehandling såsom frysta-, inlagda- och fermenterade grönsaker, 
fullkornsprodukter och livsmedel där hållbarheten och säkerheten höjts. Det sämre 

livsmedlet ansågs vara livsmedel som processat kött och chark, vitt bröd och 
livsmedelsprodukter där processningen försämrat kvalitén.  
 

På frågan hur definitioner skulle göras på följande begrepp processat, ultra-processat, 
junk food, färdigmat, skräpmat, snabbmat, halvfabrikat och helfabrikat var de vanligaste 

svaren på begreppet processat behandlade och bearbetade råvaror. Begreppet ultra-
processat definierades vanligen som dels att ingen vedertagen definition finns på 
begreppet, ett medialt begrepp, men även ett livsmedel som genomgått hård och 

överdriven behandling samt näringsfattig ”utrymmesmat”. Begreppet junk food 
definierades vanligen som skräpmat men högt innehåll av energi i form av socker, salt 

och med ett lågt näringsinnehåll. Begreppet färdigmat definierades vanligen som ett 
paketerat livsmedel som kräver mycket lite tillagning men även som ett livsmedel som 
tillagats av industrin. Begreppet skräpmat definierades vanligen som livsmedel med låg 

näringstäthet och junk food. Begreppet snabbmat definierades vanligen som mat som är 
färdigt att ätas direkt och som mer eller mindre är färdiglagad. Begreppet halvfabrikat 

definierades vanligen som mat som delvis är tillagat och som går att konsumeras efter 
liten tillagning. Begreppet helfabrikat definierades vanligen som färdigmat.  
 

På frågan om att nämna för- och nackdelar med att processa livsmedel var de vanligaste 
svaren i fråga om fördelar ökad säkerhet, hållbarhet, nya smakupplevelser och gör 

råvaror ätbara. Vanligast nämnda nackdelar med att processa ett livsmedel var att vissa 
processer kan försämra och reducera näringshalten. 
 

Grupp Mottagare Ej kontaktbara Svarande Svarsfrekvens 

Forskare 23 1 14 63.6% 

Totalt 23 1 14 63.6 % 



  
 

- 20 - 

På frågan om den generella uppfattningen om hur konsumenter ser på ordet processade 
livsmedel var det vanligaste svaret att konsumenterna oftast har en negativ uppfattning 

ofta på grund av att konsumenter inte har tillräcklig faktabaserad kunskap om 
livsmedelsprocessning. På frågan om konsumenternas uppfattning om begreppet 

processade livsmedel påverkas av hur det används i media svarade 100 % ja.  
Följdfrågan hur, generellt sett, begreppet processade livsmedel används i media ställdes 
därefter. 73 % ansåg att begreppet användes på ett felaktigt och förvirrande sätt, 18 % 

ansåg att begreppet används på annat sätt än svarsalternativen och 9 % ansåg att 
begreppet användes korrekt och tydligt. De som ansåg att det användes på ett annat sätt 

än svarsalternativen svarade att det kunde användas både och, det ansågs här även svårt 
att ge ett generellt svar på frågan.  
 

På frågan om forskare påverkar konsumenternas uppfattning om begreppet processade 
livsmedel svarade 64 % vet ej, 27 % nej och 9 % ja. Följdfrågan om hur, generellt sett, 

forskare använder begreppet processade livsmedel ställdes. Här ansågs att begreppet 
användes på ett annat sätt än svarsalternativen (korrekt och tydligt samt på ett felaktigt 
och förvirrande sätt), de tillfrågade ansåg att begreppet användes både korrekt och 

felaktigt av forskare.  
 

På frågan vilket livsmedel som ansågs vara minst processat respektive mest processat 
var de vanligaste svaren vad gäller minst processade råvaror som frukt och grönt och de 
mest processade ansågs vara snacks, färdigmat, hel- och halvfabrikat. Fler ansåg även 

att det inte gick att ge ett generellt svar.  
 
På frågan vad NNR 2012 säger om processade livsmedel i vår kost svarade flera vet ej, 

att vi bör minska konsumtionen av processat kött, dessutom ansågs frågan inte kunna 
bidra med ett generellt svar. På frågan vad andra länders kostråd säger om processade 

livsmedel svarades vanligen vet ej.  
 
På frågan om det anses finnas ett generellt behov av en klarare definition av begreppet 

processade livsmedel svarade 64 % ja, 36 % nej. På frågan om det finns ett behov eller 
anledning att informera mer om vad begreppet processade livsmedel innebär för 

konsumenter svarade 100 % ja. 
 
Tabell 11. Sammanfattning av enkätresultat hos forskare. 
Enkätfråga Vanligaste svaret 

1.Hur skulle du definiera begreppet 

processade livsmedel?  

Livsmedel som på något sätt bearbetats och genomgått 

någon form av process  

2. Anser du att processade livsmedel har en 

påverkan på hälsan? * 

Ja: 78.6% 

Nej: 21.2% 

Vet ej: 0%  

3. Du svarade JA på föregående fråga. Är 

påverkan positiv eller negativ för hälsan? * 

Negativ: 81.8% 

Positiv: 63.6% 

4. Anser du att det finns bättre och sämre 

val av processade livsmedel? *  

Ja: 78.6% 

Vet ej: 14.3% 

Nej: 7.1% 

5. Du svarade JA på föregående fråga. 

Vilket är det bättre resp. sämre valet (ange 

livsmedel).  

Bättre: livsmedel som konserverats genom fermentering, 

frysning och skonsam värmebehandling såsom frysta-, 

inlagda- och fermenterade grönsaker, fullkornsprodukter 

och livsmedel där hållbarheten och säkerheten höjts  

Sämre: livsmedel som processat kött och chark, vitt bröd 

och livsmedelsprodukter där processning försämrat 

kvalitén 
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6. Hur skulle du definiera följande begrepp:  Processat: behandlade och bearbetade råvaror 

Ultra-processat: ingen vedertagen definition finns på 

begreppet, ett medialt begrepp, men även ett livsmedel 

som genomgått hård och överdriven behandling samt 

näringsfattig ”utrymmesmat” 

Junk food: skräpmat men högt innehåll av energi i form 

av socker, salt och med ett lågt näringsinnehåll 

Färdigmat: ett paketerat livsmedel som kräver mycket 

lite tillagning men även som ett livsmedel som tillagats 

av industrin 

Skräpmat: livsmedel med låg näringstäthet och junk 

food. 

Snabbmat: mat som är färdigt att ätas direkt och som mer 

eller mindre är färdiglagad. 

Halvfabrikat: mat som delvis är tillagat och som går att 

konsumeras efter liten tillagning 

Helfabrikat: färdigmat 

7. Kan du ge exempel på vad du uppfattar 

som för- och nackdelar med att processa 

livsmedel?  

Fördelar: fördelar ökad säkerhet, hållbarhet, nya 

smakupplevelser och gör råvaror ätbara 

Nackdelar: vissa processer kan försämra och reducera 

näringshalten 

8. Vad är din generella uppfattning om hur 

konsumenter ser på ordet processade 

livsmedel? 

Konsumenterna oftast har en negativ uppfattning ofta på 

grund av att konsumenter inte har tillräcklig faktabaserad 

kunskap om livsmedelsprocessning. 

9. Anser du att konsumenternas uppfattning 

om begreppet processade livsmedel 

påverkas av hur det används i media? * 

Ja:100% 

10. Du svarade JA på föregående fråga. 

Generellt sett, hur tycker du att begreppet 

processade livsmedel används i media? * 

Felaktigt och förvirrande sätt: 72.7% 

Annat sätt: 18.2% (det kan användas både och, det 

ansågs här även svårt att ge ett generellt svar på frågan). 

Korrekt och tydligt 9.1% 

11. Anser du att forskare påverkar 

konsumenternas uppfattning om begreppet 

processade livsmedel? * 

Vet ej: 63.6% 

Nej: 27.3% 

Ja: 9.1% 

12. Du svarade JA på föregående fråga. 

Generellt sett, hur tycker du att forskare 

använder begreppet processade livsmedel? * 

Begreppet användes både korrekt och felaktigt av 

forskare 

13. Vilket livsmedel anser du vara minst 

resp. mest processat?  

Minst: processade råvaror som frukt och grönt 

Mest: snacks, färdigmat, hel- och halvfabrikat 

14. Vad säger NNR 2012 om processade 

livsmedel i vår kost?  

Vet ej, vi bör minska konsumtionen av ”processat kött”, 

dessutom ansågs frågan inte kunna bidra med ett 

generellt svar 

15. Vad säger andra länders kostråd om 

processade livsmedel? 

Vet ej. 

16. Anser du att det finns ett generellt behov 

av en klarare definition av begreppet 

processade livsmedel? * 

Ja: 63.6% 

Nej: 36.4%  

Vet ej: 0% 

17. Anser du att det finns ett behov eller 

anledning att informera mer om vad 

begreppet processade livsmedel innebär för 

konsumenter? *  

Ja: 100% 

* Obligatoriska enkätfrågor 
 

4 Diskussion  
4.1 Litteraturundersökning 

Det är viktigt för oss, och för andra, att känna igen skillnaden mellan åsikter och fakta 

när vi pratar om processade livsmedel. Avstånd måste tas till påståenden och 
bedömningar baserade på subjektiva uppfattningar och åsikter som ibland framställs 
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som vetenskap. Utan att veta helt säkert länkas begrepp såsom processade livsmedel till 
hälsorisker, särskilt av konsumenter (3). Litteraturstudier innehåller begränsad 

information om kopplingen mellan processade livsmedel, kostmönster, näringsinnehåll 
och hälsa. Trots detta bedöms det ändå finnas tillräckligt med evidens för hälsoåtgärder, 

i form av att begränsa intaget av ultra-processade livsmedel (17).  Bevis finns i de 
kopplingar som görs mellan påverkan av intaget av processade livsmedel och 
fetmaepidemin (12, 13, 15, 17, 18). Att individer som äter processade livsmedel skulle 

ha en ökad risk att drabbas av övervikt och fetma kan kopplas till olika huvudfaktorer. 
En av dem är att särskild ultra-processade livsmedelsprodukter, generellt sett, såsom 

kakor, läsk och glass innehåller en högre halt tillsatt socker och fett och kan därför 
kopplas till en uttalad viktökning (15, 17, 18). Intresse finns att studera vidare 
processade livsmedels sanna effekt på hälsan, med hänvisning till studien som visade att 

processade livsmedel i korrelation till fetma endast kunde påvisas hos barn och 
ungdomar i åldern 2-18 år (15). Ett sådant resultat visar att det inte går att generalisera 

fram den eventuella påverkan som processade livsmedel har på fetma och övervikt. 
 
Att konsumera ultra-processade livsmedel pekas ut som skadligt, men däremot inte om 

de konsumeras i liten mängd eller tillsammans med andra hälsosamma livsmedel (18). 
Rapporter framtagna för WCRF, innehållande rekommendationer för att förebygga 

cancer samt förebygga och kontrollera fetma, saknar epidemiologiska bevis som tyder 
på att processade livsmedel skulle vara en av orsakerna. Rapporterna innehåller däremot 
belägg för att vissa metoder av processning kan vara riskfaktorer för vissa typer av 

cancer (5, 19).  
 
Det saknas en enskild mekanism som kan fastställa hur processat rött kött kan öka 

risken för uppkomsten av olika cancertyper (20). De möjliga faktorerna och 
mekanismerna bakom cancerprocessen kan antas vara närvarande i processat och rött 

kött, men i en varierande mängd. Trots detta bedömer Livsmedelsverket att det finns 
goda vetenskapliga skäl att begränsa konsumtionen av rött kött till 500 gram per vecka, 
de uttrycker däremot en tveksamhet i att konsumenter helt bör undvika processat kött, i 

enlighet med World Cancer Research Fund International (WCRF) rekommendationer 
(20).  

 
NOVA-klassifikationen utvecklades för att kunna studera förhållandet mellan 
processade livsmedel, kostmönster, näringsintag och hälsa (3). Det finns god potential 

att arbeta utifrån NOVA-klassifikationen för att det ska finnas en gemensam och 
enhetlig definition i nutritionsstudier såväl som i samhället. Däremot finns en del 

förbättringsområden och utvecklingsområden att arbeta med i klassificeringssystemet. 
För det första är det viktigt att belysa att processning av livsmedel även sker för att 
främst göra livsmedlet säkert. Detta är något som mycket vagt, om alls, nämns då 

NOVA-klassifikationen används (5, 17). Kritik kan även riktas mot att NOVA 
benämner ultraprocessade livsmedel som vanebildande utan att ha evidens på detta. 

Skapare till NOVA klassifikationen nämner dessutom att ultraprocessade livsmedel till 
största delen består av olika sorters tillsatser, såsom stabiliseringsmedel, sötningsmedel, 
färgämnen och smakförstärkare (5). Ett sådan t påstående får det att verka som att det 

inte finns någon råvara alls som livsmedlet utgår ifrån, endast tillsatser. Vad gäller de 
olika livsmedel som listas behöver vissa redas ut, varför de grupperas som de gör, 

dessutom behöver listan utökas med livsmedel eftersom en del saknas, såsom 
vegetariska quornprodukter och havremjölk.  
Det finns belägg att, enligt WHO och FAO, istället för att utvärdera processade 

livsmedel utvärdera och undersöka varje enskild processmetod (5, 21).  
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4.2 Enkätundersökning  

Valet att skapa en enkätundersökning gjordes för att besvara den del av frågeställningen 

som fokuserar på hur begreppet uppfattas av samhället. I ett försök att inte göra 
enkätfrågorna riktade eller på något sätt oklara kunde vissa frågor istället ses som ”för 
generella för att ge ett bra svara på” enligt en kommentar från en enkätdeltagare. Med 

detta i åtanke skulle vissa frågor behövt bearbetning och mer yta för egna kommentarer 
i svarsalternativen.  

Den generella bilden av enkätresultaten hos studenterna visar att de flesta har en negativ 
eller neutral inställning till processade livsmedel. Studenterna svarade även att de stött 
på begreppet i sammanhang av nyhetsmedia (TV, radio, tidningar) där majoriteten 

ansåg att begreppet används på ett felaktigt och förvirrande sätt. Ett svar från en 
enkätdeltagare i gruppen handel- och livsmedelsindustrin som belyser oenigheten är 

frågan huruvida forskare har någon påverkan på konsumenter ”olika forskare 
presenterar begreppet på olika sätt, ibland mer eller mindre korrekt. Ibland även med 
avsaknad själva om en tydlig uppfattning om vad ett processat livsmedel är”. Hos 

handel och livsmedelsindustrin var den generella uppfattningen att konsumenterna 
påverkas av hur begreppet processade livsmedel används i media på ett negativt sätt 

eftersom begreppet, även hos denna deltagargrupp, ansågs användas på ett felaktigt och 
förvirrande sätt. Majoriteten av de forskare som deltog i enkätundersökningen svarade 
att processade livsmedel har en påverkan på hälsan, däremot var de inte lika eniga om 

denna påverkan var positiv eller negativ. Detta kan bero på att forskares kunskaper 
grundar sig i vetenskapliga evidens. Den generella uppfattningen av hur forskare tror 

konsumenten ser på begreppet var mestadels att ”konsumenterna oftast har en negativ 
uppfattning ofta på grund av att konsumenter inte har tillräcklig faktabaserad kunskap 
om livsmedelsprocessning”. Med hjälp av de svar som enkätundersökningen resulterat i 

gavs en tydligare bild, vad gäller den generellt gemensamma åsikten, att en tydligare 
definition av begreppet processade livsmedel efterfrågas av samtliga 

enkätdeltagargrupper. 
 

5 Slutsats 
Det är inte bara behovet av fler studier av processade livsmedel som är nödvändig för 
att vi ska förstå om det finns någon koppling mellan processning av livsmedel och 

hälsa. Det finns även behov att dessa studier ska utgå från en och samma definition av 
begreppet för att kunna jämföra och sätta studiernas resultat i ett sammanhang. 

Nutritionsstudier använder sig av olika definitioner och klassifikationer av begreppet 
processade livsmedel och en tydlig helhetsbild av begreppet saknas. NOVA-
klassifikationen kan vara ett steg i en riktning mot en gemensam internationell 

definition och klassificering av begreppet.  
Nackdelen med särskilt de industriella processteknikerna av livsmedel är att de är svåra 

att förstå sig på av allmänheten. Konsumenter har inte tillräckligt faktabaserad kunskap 
om livsmedelsprocessning, löd ett av enkätsvaren. Därför hade en insats i att bättre 
beskriva de olika processmetoderna var för sig varit givande, eftersom olika metoder 

har olika hälsoeffekter. Majoriteten av enkätdeltagarna var överens om att det finns ett 
behov av en tydligare definition av begreppet processade livsmedel samt att det finns ett 

behov av att informera konsumenter om begreppet för att skapa en större förståelse. I 
flera av de undersökta studierna används olika definitioner vilket bidrar till att det blir 
svårt att jämföra olika studiers resultat och dra generella slutsatser, eftersom livsmedel 

inkluderas, kategoriseras och definieras olika. Först när nutritionsforskare och 
myndigheter arbetar utifrån samma definition och klassificering av processade 

livsmedel kan resultaten av dess påverkan på hälsa göras mer tydliga. 
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