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Abstrakt 
Introduktion. Ultraprocessad mat innebär industriellt producerad mat som ofta har ett 

lågt näringsvärde men hög energitäthet, t.ex. läsk, godis, sötsaker, chips och färdigmat. 

Produktion, tillgänglighet och marknadsföring av processad mat och dryck ökar, vilket 

många forskare tror driver den fetmaepidemi som ses i världen. Tidigare forskning har 

visat ett samband mellan ultraprocessad mat och både övervikt och fetma, metabola 

sjukdomar, cancer, depression och ångest. Syfte. Syftet var att utvärdera sambandet 

mellan ultraprocessad mat, övervikt och fetma, samt hur övrig kosthållning ser ut vid en 

högre konsumtion av ultraprocessad mat. Metod. Arbetet är en litteraturstudie baserad på 

åtta artiklar från databaserna OneSearch och PubMed. Resultat. Resultatet visade att det 

verkar finnas ett samband mellan ultraprocessad mat, övervikt och fetma. En högre 

konsumtion av ultraprocessad mat resulterar även i ett ökat totalt energiintag, lägre intag 

av protein, fibrer och kalium samt ett högre intag av totalt fett, mättat fett, fleromättat fett, 

transfett, kolesterol, totalt socker och natrium. Konsumtionen av ultraprocessad mat är 

högst bland vita/infödda, yngre, rökare, fysiskt inaktiva och lägre utbildade människor. 

Diskussion. Huvudsaklig orsak till resultatet tros vara att en kost rik på ultraprocessad 

mat är rik på fett och socker, vilket resulterar i ett ökat totalt energiintag och leder till 

viktuppgång. 

 

Nyckelord 
Ultraprocessad mat, processad mat, övervikt, fetma, BMI, NOVA.  

 

Abstract 
Introduction. Ultra-processed food includes industrially produced food that often has a 

poor nutrition value but is high in energy density, e.g. soft drinks, candy, sweets, chips 

and pre-cooked food. Production, availability and marketing of processed foods and 

drinks has increased, which several researchers believe is the main reason for the obesity 

epidemic in the world. Previous research has shown an association between ultra-

processed food and both overweight and obesity, metabolic diseases, cancer, depression 

and anxiety. Objective. The objective was to evaluate the association between ultra-

processed food, overweight and obesity, and how the remaining diet is composed at an 

increased consumption of ultra-processed food. Method. The assignment is a literature 

review based on articles from the databases OneSearch and PubMed. Results. The results 

indicate an association between ultra-processed food, overweight and obesity. An 

increased consumption of ultra-processed food also results in an increased total energy 

intake, a decreased intake of protein, fibre and potassium and an increased intake of total 

fat, saturated fat, polyunsaturated fat, trans fat, cholesterol, total sugar and sodium. The 

consumption of ultra-processed food is higher among white/native, younger people, 

smokers, physically inactive and those with a lower degree of education. Discussion. The 

main reason of the result is believed to depend on the fact that a diet rich in ultra-processed 

food also is a diet rich in fat and sugar, which results in an increased total energy intake 

that results in weight gain.  

 

Key words 
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1 Introduktion 
“En varning för ultraprocessade livsmedel” är en rubrik som kan läsas på den svenska 

hemsidan DietDoctor (1). “Ultra-processed products now half of all UK family food 

purchases. Health experts warn increasing popularity of industrially-made food will lead 

to negative effects such as obesity and poor health” kan vi läsa i den brittiska 

dagstidningen The Guardian (2). “60% av kalorierna och 90% av sockret kommer från 

ultraprocessad mat” är en rubrik från webbsidan Hälsa & Fitness (3). Idag matar media 

oss dagligen med rubriker rörande ny forskning kring kost och hälsa och de ovan nämnda 

är bara ett fåtal av de träffar som kommer upp på Google när “ultraprocessad mat” skrivs 

in i sökrutan. Ultraprocessad mat som en grupp har idag fått ett rykte om sig att vara 

ohälsosam mat som främjar övervikt, fetma och livsstilssjukdomar och frågan är om den 

ultraprocessade maten har gjort sig förtjänt av sitt dåliga rykte.  

 

Enligt klassificeringssystemet NOVA, hör bland annat (bl.a.) läsk, godis, chips, glass, 

kakor, färdigpackade snacks och färdigmat till kategorin ultraprocessad mat. Enkelt 

förklarat det vi idag kallar för ”skräpmat”. Ultraprocessad mat är industriellt producerad, 

vilket innebär att produkterna producerats med metoder och tekniker som används av 

mat- och dryckesindustrin där råvaror omvandlas till färdiga matprodukter (4). 

Ultraprocessade produkter innehåller dock väldigt lite av den ursprungliga råvaran, utan 

består istället till stor del av substanser som utvunnits från råvaror samt olika 

livsmedelstillsatser (5). Produkterna får då ofta ett lågt näringsvärde, men en hög 

energitäthet och syftet är att skapa hållbara och välsmakande matprodukter som är lätta 

att transportera över hela världen (4). 

 

1.1 Konsumtion av ultraprocessad mat i världen 

Studier visar att ultraprocessad mat dominerar matförsörjningen i världen och att bara 

mellan år 2000 och 2013 ökade försäljningen med 45% (6). Sedan 1980-talet har 

produktion, tillgänglighet, överkomlighet och marknadsföring av processad mat och 

dryck ökat, vilket många forskare är överens om har drivit den pandemi av fetma som ses 

i världen idag (7). Ofta är det stora globala företag som står för tillverkningen av 

ultraprocessade produkter och deras marknadsföring är vanligtvis aggressiv (4, 5, 7, 8, 9) 

och riktar sig till barn och ungdomar (10). Ultraprocessade produkter har också ofta en 

stark märkesprofil och marknadsförs som hälsofrämjande, till exempel (t.ex.) 

granolabars, smaksatt low-fat-yoghurt, frysta färdiglagade lågkalorirätter, industriellt 

producerat bröd och färdiga soppor i konservburkar (9). 

 

Enligt Juul och Hemmingsson står den industriellt producerade maten idag för ungefär 

75% av hela världens matförsäljning (4). Försäljning av ultraprocessad mat är speciellt 

hög i höginkomstländer men en tillväxt sker samtidigt också hela tiden i låg- och 

medelinkomstländer (4, 5). Enligt Juul med flera (m.fl.) består 58% av det totala dagliga 

energiintaget, även kallat energiprocent (E%), av ultraprocessad mat och 89% av 

sockerintaget kommer från ultraprocessade produkter hos amerikaner (9). Både Poti m.fl. 

och Mendonqa m.fl. anger att i USA beräknades mellan åren 2000 och 2012 i genomsnitt 

61–62% av kalorierna i den inköpta maten komma från ultraprocessad mat (8, 11). Även 

Poti m.fl. räknar med att konsumtionen av ultraprocessad mat är högre i 

höginkomstländer och fortfarande något lägre i medel- och låginkomstländer; 58 E% i 

USA, 48 E% i Kanada, 36 E% i Frankrike,  29 E% i Chile (hos barn), 22 E% i Brasilien, 

16 E% i Indonesien och 10 E% i Kenya (11).  
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Juul och Hemmingsson menar istället att medborgare i Brasilien har ökat sin konsumtion 

av ultraprocessad mat från 19 E% år 1987 till 30 E% år 2009 (4). Enligt Nardocci m.fl. 

har USA den högsta försäljningen av ultraprocessad mat i världen, tätt följt av Kanada 

där en undersökning från 2013 visade att invånarna i genomsnitt köper 230 kg 

ultraprocessad mat per person och år (6).  

 

1.2 Konsumtion av ultraprocessad mat i Sverige 

I en svensk studie av Juul och Hemmingsson visade resultatet att konsumtionen av alla 

fyra kategorierna av mat enligt klassificeringssystemet NOVA har förändrats mellan år 

1960 och 2010. Konsumtion av ej processad eller minimalt processad mat (NOVA-grupp 

1) minskade med 2%, från 397 kg till 387 kg per person och år, konsumtion av processade 

kulinariska ingredienser (NOVA-grupp 2) minskade med 34%, från 69 kg till 45 kg per 

person och år, konsumtion av processade livsmedel (NOVA-grupp 3) ökade med 116%, 

från 23 kg till 51 kg per person och år och konsumtionen av ultraprocessade livsmedel 

(NOVA-grupp 4) ökade med 142%, från 125 kg till 302 kg per person och år. I genomsnitt 

har alltså konsumtionen av ultraprocessad mat ökat med 177 kg per person per år under 

fem decennier. Den största ökningen i kategorin ultraprocessad mat var färdiglagade 

soppor och såser samt kolsyrade drycker, läsk och cider (både sockrade och artificiellt 

sötade) (4). 

 

1.3 Klassificeringssystemet NOVA 

NOVA är ett klassificeringssystem av livsmedel som används som ett validerat verktyg 

för forskning på folkhälsa och nutrition. NOVA delar in olika livsmedel och industriellt 

tillverkade produkter även efter processningsgrad istället för endast efter innehåll (4). Det 

finns idag flera olika sätt att skapa färdigförpackade livsmedel avseende den industriella 

processen för konservering, modifiering och extrahering. Livsmedelsprocessning enligt 

NOVA innefattar de fysiologiska, biologiska och kemiska processer som en råvara 

genomgår efter att den separeras från naturen och innan den konsumeras eller används 

som en ingrediens i andra livsmedel (10).  

 

Tidigare delades livsmedel in i ”ej processade” och ”processade livsmedel”, men i takt 

med att marknaden för färdigförpackade och processade livsmedel har ökat i världen sågs 

även ett behov av mer specificerade indelningar (10). Processningsgrad av maten har 

tidigare ignorerats i både forskning och kostrekommendationer, främst på grund av att 

det inte har funnits några tydliga riktlinjer kring vilka livsmedel som tillhör kategorierna 

“ej processad mat” och “processad mat”. Efter att forskaren Carlos A Monteiro med 

kolleger tog fram klassificeringssystemet NOVA blev det lättare att bedriva forskning på 

området. Den största förändringen med NOVA är att processad mat och ultraprocessad 

mat delas in i två olika kategorier. NOVA har också möjliggjort forskning på 

ultraprocessad mat som en grupp, istället för ett specifikt livsmedel eller en specifik 

produkt, som forskningen tidigare fokuserades på. Anledningen till att det inte finns så 

många prospektiva epidemiologiska studier som utvärderar sambandet mellan 

ultraprocessad mat och övervikt och fetma är på grund av att klassificeringssystemet 

NOVA är mindre än 10 år gammalt och studierna därför inte är klara ännu (8, 11).  

 

Trots att klassificeringssystemet NOVA har möjliggjort forskning på ultraprocessad mat 

i en större omfattning har systemet fått kritik på flera punkter, bl.a. på grund av risken för 

felklassificering av matvaror samt för risken för över- och underrapportering av den 

enskilda individens matkonsumtionen vid självrapportering i studier (8). 
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Enligt NOVA delas livsmedelsprodukter in i fyra olika kategorier efter innehåll och 

processningsgrad (10). Grupperna beskrivs i följande text samt i tabell 1 nedan.  

 
1.3.1 Grupp 1 – Ej processad eller minimalt processad mat 

Ej processad mat innefattar ätliga delar av växter, t.ex. fröer, frukt, blad, stam och rot, 

samt ätliga delar av animaliska produkter direkt efter att de har separerats från naturen, 

t.ex. djurmuskler, slaktavfall, ägg och mjölk. Här ingår även svamp, alger och vatten 

direkt efter att de separerats från naturen. Minimalt processad mat innebär att ovan 

nämnda råvaror genomgår en liten processning, t.ex. att oätliga delar plockas bort, 

tvättning, torkning, malning, sönderdelning, rivning, filtrering, rostning, kokning, 

pastörisering, kylning, frysning, fettreducering, vakuumförpackning, annan förpackning 

samt fermentering utan alkohol (4, 10). Salt, socker, sötningsmedel, olja eller andra fetter 

får ej tillsättas, men en viss mängd av konserverande ämnen, t.ex. antioxidanter, får 

tillsättas. Syftet är att förlänga hållbarheten på maten samt att göra den mer ätbar (10). 

 
1.3.2 Grupp 2 – Processade kulinariska ingredienser 

Processade kulinariska ingredienser extraheras från ej processade råvaror och äts sällan 

ensamma, utan kombineras med ej processade eller minimalt processade råvaror för att 

skapa en färdig maträtt (11). Exempel på processade kulinariska ingredienser är salt, 

socker, sockermelass, honung, lönnsirap, vegetabiliska oljor som olivolja och rapsolja, 

smör, ister samt stärkelse från t.ex. majs eller andra växter. Även vissa produkter som 

innehåller två ingredienser får användas, t.ex. saltat smör, produkter med tillsatta 

vitaminer, mineralerämnen och antioxidanter, fermenterad vinäger av vin eller annan 

alkohol, salt med klumpförebyggande medel samt vinäger med tillsatser som förhindrar 

tillväxt av mikroorganismer (10). Processningsmetoder som är tillåtna är extrahering och 

rening av råvaran som sedan kan malas, pressas och pulveriseras (4).  

 
1.3.3 Grupp 3 – Processad mat 

Processad mat innebär relativt enkla produkter, som ofta innehåller två eller tre 

ingredienser, och är en variant av den ursprungliga råvaran. De tillverkas med hjälp av 

tillsatt socker, salt, lag och oljor samt processade kulinariska ingredienser från grupp 2. 

Processningsmetoder som är tillåtna är inläggning i konserverings- eller glasburk med 

hjälp av oljor, socker, lag och salt. Konserveringsmetoder som är tillåtna är saltning, 

pickling/inläggning och rökning (4, 10). Syftet med att processa livsmedel är att öka 

hållbarheten samt modifiera och bibehålla sensoriska egenskaper (10). 

 
1.3.4 Grupp 4 – Ultraprocessad mat 

Ultraprocessad mat innefattar industriellt producerade produkter som ofta innehåller 

minst fem ingredienser. Dessa ingredienser ses ofta även i processad mat, t.ex. socker, 

salt, oljor, fetter och antioxidanter. I ultraprocessade produkter används även substanser 

och tillsatser vars uppgift är att imitera sensoriska egenskaper hos råvaror från grupp 1 

samt kulinarisk beredning av råvarorna. Den ursprungliga råvaran återfinns väldigt sällan 

i den färdiga ultraprocessade produkten och i så fall i en väldigt liten proportion (10). 

 

De substanser som endast finns i ultraprocessade produkter är t.ex. kasein och laktos som 

extraherats från mjölk, gluten som extraherats från spannmål samt substanser som har 

utvunnits vid en ännu högre processningsgrad av beståndsdelar av råvarorna, t.ex. 

hydrogenerade eller interesterifierade oljor, hydrolyserat protein, sojaproteinisolat, 

maltodextrin, invertsocker och glukos-fruktossirap (10). Processningsmetoder som är 

tillåtna är ugnsgräddning, fritering, utdrivning av ämnen (t.ex. vätska), formpressning, 

hydrogenering och hydrolysering (4). 
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Ultraprocessade produkter innehåller också ofta en rad olika livsmedelstillsatser, t.ex. 

konserveringsmedel, sötningsmedel, smakämnen, smakförstärkare, färgämnen, 

stabiliseringsmedel, emulsifieringsmedel, förtjockningsmedel, ytbehandlingsmedel, 

skummedel, kolsyra och fuktbevarare samt berikning med mikronäringsämnen (4, 10). 

Syftet med industriellt producerade ultraprocessade produkter är att skapa produkter som 

är färdiga att äta och dricka, både direkt och t.ex. efter uppvärmning. De är välsmakande, 

lättillgängliga och har attraktiva förpackningar som lockar konsumenten (10). 

 
Tabell 1. Klassificeringssystemet NOVA och dess tillåtna processningsmetoder, tillsatser samt exempel på produkter. 

Grupp  Tillåten processning Tillåtna tillsatser Exempel på produkter 

1 Bortplockning av 

oätliga delar, tvättning, 

torkning, malning, 

sönderdelning, 

rivning, filtrering, 

rostning, kokning, 

pastörisering, kylning, 

frysning, 

fettreducering, 

vakuumförpackning 

samt fermentering utan 

alkohol (4, 10). 

En viss mängd 

konserverande ämnen, t.ex. 

antioxidanter (10). 

Frukt, bladgrönsaker, 

rotgrönsaker, ris, bönor, 

linser, kikärtor, potatis, 

kött, fisk, skaldjur, fågel, 

havregryn, mjöl, naturell 

yoghurt, kaffe, tee och 

dricksvatten. Produkterna 

kan vara färska, skivade, 

kylda, frysta eller torkade 

(10). 

2 Extrahering och rening 

av råvaror som sedan 

kan malas, pressas och 

pulveriseras (4).   

Vitaminer, mineralämnen, 

klumpförebyggande medel 

samt medel som förhindrar 

tillväxt av mikroorganismer 

(10). 

Salt, socker, honung, 

sockermelass, lönnsirap, 

vegetabiliska oljor som 

olivolja och rapsolja, 

smör, saltat smör, ister 

och stärkelse (10). 

3 Inläggning i konserv- 

eller glasburk, 

saltning, pickling och 

rökning (4, 10). 

Socker, salt, lag och oljor 

samt processade kulinariska 

ingredienser från grupp 2 (4, 

10). 

Grönsaker, frukt och 

baljväxter som är 

förpackade i 

konserverings- eller 

glasburkar, saltade och 

sockrade nötter och frön, 

saltat, rökt eller 

konserverat kött, färskt 

bröd samt ost (10). 

4 Ugnsgräddning, 

fritering, utdrivning av 

ämnen, formpressning, 

hydrogenering och 

hydrolysering (4).  

 

Socker, salt, oljor, fetter, 

antioxidanter, 

konserveringsmedel, 

sötningsmedel, smakämnen, 

smakförstärkare, färgämnen, 

stabiliseringsmedel, 

emulsifieringsmedel, 

förtjockningsmedel, 

ytbehandlingsmedel, 

skummedel, kolsyra och 

fuktbevarare samt berikning 

med mikronäringsämnen som 

vitaminer och mineralämnen 

(4, 10). Även substanser som 

utvunnits från andra råvaror 

(4). 

Kakor, glass, sylt, 

choklad, godis, läsk och 

andra sötade drycker, 

frukostflingor, 

müslibarer, chips, 

pommes frites, 

färdiglagade pizzor, 

pastarätter, varmkorv, 

kycklingnuggets, 

hamburgare, fiskpinnar 

samt 

bröstmjölksersättning, 

välling och annan 

barnmat (4). 
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1.4 Tidigare forskning kring ultraprocessad mat och hälsa 

Alla hälsoeffekter av en hög konsumtion av ultraprocessad mat som en grupp är inte 

klarlagda då det ännu inte har gjorts tillräckligt många studier i ämnet, men hittills har ett 

samband mellan vissa typer av ultraprocessad mat och negativa hälsoeffekter setts. Flera 

studier har visat ett samband mellan konsumtion av ultraprocessad snabbmat, 

potatischips, pommes frites, sockersötade drycker, processat kött, friterad mat, sötsaker 

och desserter och viktuppgång (8, 9). Konsumtion av sockrad läsk har setts ha ett samband 

med barnfetma, viktuppgång, kardiovaskulära sjukdomar, diabetes typ 2 (4, 7), högt 

blodtryck, inflammation, dyslipidemi, hyperurikemi, gikt, gallsten och njursjukdomar 

(7). I andra studier har även ett samband setts mellan industriellt producerade transfetter 

och en ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar, mellan processat kött och en ökad risk 

för kardiovaskulära sjukdomar och vissa cancerformer samt mellan processad skräpmat 

och ett högt totalt energiintag, viktuppgång och insulinresistens (4).  

 

De studier som istället har undersökt ultraprocessad mat som en grupp har visat ett 

samband mellan en hög konsumtion av ultraprocessad mat och bl.a. övervikt, fetma, högt 

blodtryck, metabolt syndrom och dyslipidemi (6, 11, 12) och cancer (postmenopausal 

bröstcancer men även generell cancer) (13). Andra studier har också visat att en 

västerländsk diet som bl.a. består av en hög andel ultraprocessad mat kan ha ett samband 

med en undermålig livskvalitet inkluderande depression, ångest och mentala problem för 

vuxna människor. Samtidigt har observationsstudier visat att individer som konsumerar 

mer frukt, grönsaker och spannmål har både en bättre allmän hälsa och ett lägre Body 

Mass Index (BMI) (4).  

 

Anledningen till varför det är viktigt att utreda sambandet mellan ultraprocessad mat som 

en grupp och övervikt och fetma istället för endast specifika ultraprocessade produkter 

beror på att det är viktigt att förstå hur även processning av maten och inte bara innehållet 

kan påverka hälsan, kroppsvikten och utveckling av fetma (9).  

 

1.5 Body Mass Index (BMI) 

Alla de studier som inkluderades i arbetet har använt BMI som markör för övervikt och 

fetma. BMI-skalan är utvecklad av World Health Organisation (WHO) och är ett mått på 

en individs vikt i förhållande till längd och en indikation på dennes nutritionsstatus. BMI-

skalan fungerar även som en riskindikator för flera olika hälsoproblem relaterade till 

övervikt och fetma, t.ex. för tidig död, kardiovaskulära sjukdomar, högt blodtryck, artrit, 

diabetes och vissa cancerformer (14). 

 

BMI räknas ut genom att dividera vikt i kilogram (kg) med längd i meter (m) i kvadrat 

(kg/m2). En individ som väger 70 kg och är 1,75 m lång har då ett BMI på 22,9 kg/m2 

(70/1,72=22,9) och räknas som normalviktig (14). Se tabell 2 nedan för detaljerad 

information om BMI-skalan.  

 
Tabell 2. WHO's BMI-skala som klassificerar undervikt, normalvikt, övervikt och fetmans tre klasser. 

BMI  Nutritionsstatus  

<18,5 kg/m2  Undervikt  

18,5–24,9 kg/m2 Normalvikt  

25,0–29,9 kg/m2 Övervikt  

30,0–34,9 kg/m2  Fetma klass I  

35,0–39,9 kg/m2  Fetma klass II  

>40 kg/m2 Fetma klass III  



  
 

6 

1.6 Statistik övervikt och fetma i världen 

Statistik från WHO visar att år 2016 beräknades det att 39% av alla vuxna människor, 

över 18 år, i världen hade övervikt, varav 13% även hade fetma. Det innebär att 1,9 

miljarder av hela världens vuxna befolkning hade övervikt, varav 650 miljoner även hade 

fetma. 39% av alla män och 40% av alla kvinnor hade övervikt, varav 11% av männen 

och 15% av kvinnorna även hade fetma. Dessutom hade 41 miljoner av alla barn under 

fem år samt 340 miljoner alla barn och ungdomar i åldern 5-19 i världen övervikt eller 

fetma år 2016 (15).   

 

WHO rapporterar också att mellan år 1975 och 2016 har förekomsten av fetma nästan 

tredubblats i världen. Ökningen av fetma har framförallt varit väldigt hög hos barn och 

ungdomar. Tidigare har förekomsten av övervikt och fetma varit som högst i 

höginkomstländer, men nu har sifforna stigit även i låg- och medelinkomstländer. I både 

Afrika och Asien har förekomsten av barn med övervikt eller fetma ökat drastiskt. Sedan 

år 2000 har övervikt bland afrikanska barn ökat med nästan 50% och år 2016 var det 

hälften av barnen i världen som hade övervikt eller fetma boende i Asien (15).  

 

1.7 Statistik övervikt och fetma i Sverige 

Folkhälsomyndigheten skickar årligen ut en enkät vid namn “Hälsa på lika villkor?” till 

20 000 slumpmässigt utvalda svenska medborgare som ska fungera som ett representativt 

urval för den svenska befolkningen. År 2018 uppgav totalt 51% av deltagarna i enkäten 

att de hade ett BMI över 25 kg/m2 och därmed hade övervikt, varav 15% hade ett BMI 

över 30 kg/m2 och därmed hade fetma. Enkäten visade även att förekomsten av övervikt 

och fetma var högre bland män, äldre människor, människor med endast förgymnasial 

eller gymnasial utbildning (lägre utbildning) samt  människor som var födda i övriga 

Norden jämfört med kvinnor, yngre människor, människor med eftergymnasial 

utbildning (högre utbildning) samt människor födda i Sverige eller andra länder utanför 

Norden (16). 

 
1.7.1 Skillnader mellan könen 

År 2018 uppgav 58% av männen att de hade övervikt, varav 16% hade fetma och av 

kvinnorna uppgav 45% att de hade övervikt, varav 15% hade fetma.  Mellan år 2006 och 

2018 ökade även förekomsten av övervikt och fetma hos både kvinnor och män. Andelen 

kvinnor med övervikt ökade med 6 procentenheter och andelen män med övervikt ökade 

med 5 procentenheter. Andelen kvinnor med fetma ökade med 2 procentenheter och 

andelen män med fetma ökade med 5 procentenheter (16). 

 
1.7.2 Skillnader mellan åldersgrupper 

De åldersgrupper som var överrepresenterade vid förekomst av övervikt och fetma år 

2018 var grupperna 45–64 år samt 65–84 där 61% av deltagarna i båda grupperna uppgav 

att de hade övervikt, varav 20% respektive 18% uppgav att de hade fetma. I 

åldersgrupperna 30–44 år uppgav 47% att de hade övervikt, varav 14% fetma och i 

åldersgruppen 16–29 år uppgav 31% att de hade övervikt, varav 8% fetma. Förekomsten 

av övervikt och fetma var då nästan dubbelt så hög i de äldre åldersgrupperna jämfört 

med den yngsta. Mellan år 2006 och 2018 ökade förekomsten av övervikt och fetma i alla 

åldersgrupper (16).   

 
1.7.3 Skillnader mellan utbildningsnivå 

De deltagare som hade högst utbildning hade även lägst förekomst av övervikt och fetma. 

År 2018 uppgav 45% av deltagarna med eftergymnasial utbildning, 65% av deltagarna 
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med förgymnasial utbildning samt 62% av deltagarna med gymnasial utbildning att de 

hade övervikt, varav 12%, 22% respektive 20% uppgav att de hade fetma. Förekomsten 

av övervikt och fetma ökade i alla åldersgrupper mellan år 2006 och 2018  (16).  

 
1.7.4 Skillnader beroende på födelseort 

De deltagare som hade lägst förekomst av övervikt och fetma var antingen födda i Sverige 

eller utanför Europa, medan deltagare födda i övriga Norden oftare hade övervikt eller 

fetma. 51% av både människor födda i Sverige och utanför Europa uppgav att de hade 

övervikt, varav 15% av de födda i Sverige och 14% av de födda utanför Europa hade 

fetma. Av de som var födda i övriga Norden uppgav 65% att de hade övervikt, varav 22% 

hade fetma. Från år 2006 till 2018 ökade förekomsten av övervikt och fetma i alla grupper, 

förutom hos de som var födda i övriga Europa (16). 

 

1.8 Uppkomstmekanismer för övervikt och fetma 

Enligt WHO är den grundläggande orsaken till övervikt och fetma en obalans mellan den 

mängd energi vi intar och den mängd energi som förbrukas. Eftersom förekomsten av 

övervikt och fetma har ökat kan vi anta att även obalansen mellan den intagna och den 

förbrukade energin har ökat. En förklaring är att en ökning i konsumtionen av energität 

mat och framförallt mat rik på fett har skett, samt att den fysiska inaktiviteten har ökat 

som en följd av att vi oftare har mer stillasittande arbeten, andra transportmedel och en 

urbanisering i samhället (15). Obalans i den intagna och den förbrukade energin kallas 

livsstilsbetingad fetma. Livsstilsbetingade faktorer är vanligare hos vuxna människor som 

har fetma, medan det hos barn med fetma är vanligare att orsaken är genetiska faktorer. 

Genetiska orsaker till fetma innebär att generna som styr hur energiöverskott hanteras i 

kroppen är påverkade. Fetma kan dock också påverkas av aptitregleringen. 

Aptitregleringen styrs från hypotalamus i ett hunger- och mättnadscentrum som påverkas 

av faktorer som matintag, ökning i blodsocker, hormoner och psykologiska faktorer. 

Psykologiska faktorer innebär den inställning vi har till mat som vi får genom sociala 

faktorer, ofta tidigt i vår uppväxt, och som starkt kan påverka våra hungerimpulser (17). 

 

1.9 Konsekvenser av fetma 

Enligt WHO sker fler dödsfall i världen till följd av fetma än till följd av undernäring. 

Övervikt och fetma ökar risken för ej smittsamma sjukdomar som kardiovaskulära 

sjukdomar, diabetes, muskel- och skelettsjukdomar (t.ex. artros) samt vissa former av 

cancer (t.ex. i livmoder, bröst, äggstockar, lever, gallblåsa, njurar och tjocktarm) (15). 

Enligt boken Medicinska sjukdomar har fetma främst negativa konsekvenser för hjärt- 

och kärlsystemet, t.ex. hypertoni, ödem och hjärtsvikt som kan orsaka hjärtinfarkt och 

förkorta livet. Även metabola komplikationer som ateroskleros, diabetes typ 2, 

dyslipedemi, leversteatos, gallsten och hormonrubbningar är en stor riskfaktor för 

påverkan på hjärta och kärl. Den tunga kroppsvikten som fetma resulterar i kan även ge 

mekanisk påverkan på kroppen, som artros, ryggproblem, ljumsk- och navelbrock, 

refluxesofagit, stressinkontinens, sömnapnéer och åderbråck. Även risken för vissa 

cancerformer, t.ex. i livmoder, gallblåsa och njurar, ökar vid fetma. Utöver den fysiska 

påverkan kan fetma dessutom ge depressiva och sociala problem (17). 

 

1.10 Makronäringsämnen 

De tre huvudsakliga makronäringsämnena är fett, kolhydrater och protein. De kan sedan 

delas in i undergrupper, t.ex. triglycerider, kolesterol, kostfibrer, fria sockerarter och 

aminosyror (18).  
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1.10.1 Fett 

Fett är ett samlingsord för flera lipider vars huvudsakliga uppgifter i kroppen är att 

fungera som energireserv, isolerande värmeskydd, stötdämpare samt ett metabolt aktivt 

organ som bl.a. producerar hormoner. Triglycerider är det vanligaste fettet som 

förekommer i maten vi äter och den består av alkoholen glycerol sammansatt med tre 

fettsyror. Fettsyror kan delas in efter mättnadsgrad i enkelomättade fettsyror, fleromättade 

fettsyror och mättade fettsyror. Vid tal om fett i ultraprocessad mat hamnar fokus ofta på 

om fettsyran är en cis-eller transfettsyra. Skillnaden mellan en cis- och transfettsyra är 

dubbelbindningarnas placering. I en cis-fettsyra sitter väteatomerna på samma sida av 

dubbelbindningen vilket gör att kolkedjan får en böjning. I en trans-fettsyra sitter 

väteatomerna istället på varsin sida av dubbelbindningen vilket gör att den fortsätter vara 

rak och transfettsyror blir därför lika mättade fettsyror till strukturen trots att de 

fortfarande är omättade. De flesta omättade fetter i livsmedel finns naturligt i cis-form 

och trans-fettsyror finns endast naturligt i liten mängd i mjölkfett från djur som idisslar 

samt pungdjur. Transfett bildas istället oftast vid en industriell delvis härdning av fetter 

där cis-dubbelbindningarna övergår till trans-bindningar i processen, vilket sker t. ex. vid 

raffinering, stekning och fritering av vegetabiliska oljor i höga temperaturer (18). Syftet 

med en industriell härdning av fetter är att det då går att påverka fettets smältpunkt, fasthet 

och hållbarhet, vilket gör att fettet blir mer lätthanterligt i livsmedelsproduktion (19). 

 

Fettvävnaden i kroppen producerar även hormonet leptin. Leptin produceras efter behov 

i förhållande till andelen kroppsfett. En adekvat produktion av leptin spelar en stor roll 

för normal funktion av aptitreglering, reglering av matintag och energihomeostas (20).  

 
1.10.2 Kolhydrater 

Kolhydraters huvudsakliga uppgift är att bidra till energi i alla kroppens celler. 

Kolhydrater delas in i monosackarider, disackarider, oligosackarider och polysackarider, 

men även efter digererbarhet; förmågan att brytas ned i tarmen. Nedbrytningen av 

glykemiska kolhydrater startar i munhålan med hjälp av enzymet alfaamylas och 

fortsätter ända till tunntarmen där de bryts ned till monosackariderna fruktos, glukos och 

galaktos. Endast monosackariderna kan absorberas av tarmslemhinnan och 

basolateralmembranet för att kunna transporteras vidare till blodbanan och levern. I 

levern fylls glykogenförrådet på, galaktos omvandlas till glukos och fruktos omvandlas 

antingen till glukos eller omsätts till fett i levern. Glukosen transporteras sedan vidare ut 

i blodet för att höja blodsockret vilket leder till en insulinfrisättning från bukspottskörtelns 

β-celler. Insulin aktiverar glukostransportören GLUT1 som tar upp glukos som 

transporteras till glukosberoende vävnader i fett- och muskelceller (18).  

 

De ”icke-digerbara” kolhydraterna, t.ex. kostfibrer, transporteras istället oförändrade till 

tjocktarmen där de fermenteras av tarmens bakterieflora, vilket kan ge flera positiva 

hälsoeffekter. Fermentering innebär att kostfibrerna bryts ned i tjocktarmen med hjälp av 

tarmens bakterieflora utan tillgång till syre. Då bl.a. koldioxid, vätgas, metan, svavelväte 

och kortkedjiga fettsyror vilket leder till att pH-värdet i tarmen sjunker vilket ger en 

minskad tillväxt av patogener och en ökad absorptionsförmåga av mineralämnen i tarmen. 

Kortkedjiga fettsyrorna kan ge en minskad produktion av kolesterol, ökad energi till 

muskelceller, tarmceller och andra vävnader samt en hämmande effekt på cancerceller. 

Kostfibrer kan även vara gelbildande samt ha bulkeffekt. Gelbildande innebär att fibrerna 

ger en långsammare magsäckstömning och förhindrar absorptionen av kolhydrater i 

tunntarmen samt minskar absorption av kolesterol som vi äter, vilket har en positiv effekt 

på både blodglukos och kolesterolnivå. Bulkeffekt innebär att fibrerna binder vatten och 

därmed ökar tarminnehållets volym vilket ger en minskad risk för förstoppning (18, 21). 
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Studier visar att en kost rik på kostfibrer minskar risken för sjukdomar som hjärtinfarkt, 

diabetes, fetma och vissa cancerformer, framförallt tjocktarmscancer (18, 21). 

Anledningen tros vara en kombination av att fibrer ger en utspädning och en ökad 

hastighet av avföring i tarmen vilket gör att cancerframkallande ämnen elimineras 

snabbare och får mindre kontakt med tarmens slemhinna. Dessutom har den kortkedjiga 

fettsyran smörsyra en skyddande effekt mot cancer. Livsmedel som innehåller mycket 

fibrer, innehåller även mycket folsyra, magnesium och fytoöstrogener vilket också har en 

skyddande effekt mot utveckling av cancer (18). 

 
1.10.3 Protein 

Protein är en större molekyl som byggs upp av aminosyror. Sammansättningen av 

aminosyrorna i det specifika proteinet är det som avgör dess kvalitet, men proteinets 

kvalitet påverkas även av dess digerbarhet samt hur enkelt tarmen kan absorbera de fria 

aminosyrorna. Protein behövs för många av kroppens fysiologiska processer och bl.a. 

enzymer, hormoner (insulin, tillväxthormon, tyreoideastimulerande hormon och 

adrenokortikotropt hormon), receptorer, kanalproteiner, transportproteiner, 

strukturproteiner (elastin, kollagen och keratin) transkriptionsfaktorer, cytokiner och 

immunglobuliner byggs upp av proteiner (18). 

 

1.11 Mikronäringsämnen 

Till mikronäringsämnen hör vitaminer och mineralämnen. Vitaminer delas in i 

vattenlösliga och fettlösliga vitaminer och mineralämnen delas in i makroelement, som 

finns i en större mängd i kroppen, och essentiella spårämnen, som finns i mindre mängd 

i kroppen (18).  

 
1.11.1 Natrium 

Natrium är ett makroelement som vi till största del får vi i oss genom bordssalt, men även 

kött- och charkprodukter, kryddblandningar, bröd, konserver, chips, saltade jordnötter, 

såser och dressingar har ett högt innehåll av natrium. Den övre rekommendationen för 

natriumintag på 2,4 g/dag nås vid ungefär 6 g koksalt (18, 21), men enligt de nordiska 

näringsrekommendationerna (NNR 2012) skulle en minskning av koksalt till 5 g/dag ge 

positiva hälsoeffekter (21). Genomsnittligt intag av natrium är ungefär 2,5–3,7 g/dag (18) 

och genomsnittligt intag av salt är 7,5 g/dag (22). Ett för högt natriumintag har satts i 

samband med ett förhöjt blodtryck, en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, 

cancerogena effekter av redan cancerframkallande ämnen och infektion i magsäcken av 

bakterien Helicobacter pylori (18).  

 
1.11.2 Kalium 

Kalium är ett makroelement som vid ett högt intag har visat sig ge en skyddande effekt 

mot högt blodtryck. Trots att det rekommenderade intaget av kalium är 3,1 g/dag för 

kvinnor och 3,5 g/dag för män har studier visat att en ökning av kalium till 4–5 g/dag kan 

ge en sänkning av blodtrycket och därmed en minskad risk för stroke. Vid normal 

njurfunktion är det svårt att överdosera kalium, då njurarna reglerar koncentrationen,  men 

vid tillfälle av överdosering kan symtom som hyperkalemi och hjärtarytmier uppstå (18). 

 
1.11.3 Järn 

Järn är ett essentiellt spårämne som huvudsakligen har en syre- och 

elektrontransporterande funktion i blodet. Järnbrist är idag relativt vanligt och ger 

symtom som trötthet, nedsatt arbetsförmåga, håglöshet och irriterbarhet. Överdosering av 

järn är toxiskt för kroppen, men ses främst vid överdosering av järntillskott (18).  
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1.11.4 Kalcium 

Kalcium är ett makroelement som behövs för frisättning och aktivering av många olika 

enzymer i kroppen och spelar en viktig roll i flera metabola och fysiologiska funktioner.  

Kalcium lagras bl.a. in i benvävnaden och ger då ett skydd mot benskörhet. Kalciumbrist 

är relativt ovanligt idag, men kan då ge symtom som benskörhet (osteoporos). 

Överdosering kan ge hyperkalcemi, njursten och njurskador (18).  

 

1.12 Nordiska näringsrekommendationer 2012 (NNR 2012) 

NNR 2012 är rekommendationer framtagna av en arbetsgrupp som utsetts av den nordiska 

arbetsgruppen för kosthållning, mat och toxikologi (NKMT). Syftet med NNR 2012 är 

att ge grundläggande kostråd för att minska risken för kostrelaterade sjukdomar samt att 

ge råd kring vilken kost som är optimal för kroppens utveckling och funktion grundat på 

den aktuella vetenskapliga forskningen. Rekommendationer kring fördelning av 

makronäringsämnena ser till både det totala intaget av varje grupp, men även till 

fördelningen av undergrupper. Det finns starkare vetenskapliga bevis för hur fördelningen 

av undergrupperna bör se ut än hur stort det totala intaget av varje grupp bör vara, 

avseende utveckling av kardiovaskulära sjukdomar. Det spelar också roll vilken typ av 

livsmedel som konsumeras. Fiberrika fullkornsprodukter av spannmålsprodukter har t.ex. 

visats ge hälsofördelar jämfört med raffinerade spannmålsprodukter, siktat mjöl och 

tillsatt socker, trots att de båda utgör en del av det totala intaget av kolhydrater. 

Rekommendationerna som visas i tabell 3 nedan gäller för vuxna och barn från 2 år (21).  

 

1.13 Rekommendationer från World Health Organisation (WHO) 

Även WHO har arbetat fram rekommendationer för intag av makro- och 

mikronäringsämnen som presenteras i rapporten Diet, nutrition and prevention of chronic 

diseases. Rapporten har tagits fram av Joint WHO/FAO Expert Consultation on Diet, 

Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases. Syftet är att utifrån kostråd förebygga 

ej smittsamma, kroniska sjukdomar, däribland kardiovaskulära sjukdomar (23). Se tabell 

3 nedan för rekommendationer enligt NNR 2012 och WHO/FAO. 

 
Tabell 3. Rekommenderat intag av makronäringsämnen enligt NNR 2012 och WHO/FAO (18), (5), (23). 

 NNR 2012 WHO/FAO 

Totalt fettintag 

Enkelomättat fett 

Fleromättat fett 

Mättat fett 

Transfett 

25–40 E% 

10–20 E% 

5–10 E% 

Max 10 E% 

Minimera så långt som möjligt 

15–30 E% 

Resterande intag upp till 15–30% 

6–10 E% 

Max 10 E% 

- 

Totalt kolhydratsintag 

Tillsatt socker 

Kostfibrer 

45–60 E% 

Max 10 E% 

25–35 g/dag 

55–75 E% 

Max 10 E% 

25 g/dag 

Totalt proteinintag 10–20 E% 

15–20 E% hos äldre 

10–15 E% 

Natrium Max 2400 milligram per dag 

(mg/dag) 

Max 2000 mg/dag 

Kalium 3100 mg/dag för kvinnor 

3500 mg/dag för män 

Minst 1755 mg/dag eller 

70–80 millimol per dag 

(mmol/dag) 

Järn 15 mg/dag för kvinnor 

11 mg/dag för män 

- 

Kalcium 800 mg/dag - 
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2 Syfte, frågeställningar och hypotes 

2.1 Syfte 

Syftet med arbetet är huvudsakligen att utvärdera sambandet mellan ultraprocessad mat, 

övervikt och fetma, men även att utvärdera hur konsumtion av ultraprocessad mat 

påverkar den övriga kosthållningen. Vilka grupper i samhället som konsumerar mest 

ultraprocessad mat och potentiella orsaker till resultatet diskuteras också. 

2.2 Frågeställningar 

• Finns det ett samband mellan konsumtion av ultraprocessad mat, övervikt och 

fetma? 

• Hur påverkar en högre konsumtion av ultraprocessad mat det totala energiintaget, 

fördelningen av makronäringsämnen samt intaget av mikronäringsämnen? 

• Finns det någon skillnad i sambandet mellan konsumtion av ultraprocessad mat, 

övervikt och fetma avseende socioekonomiska eller sociodemografiska faktorer? 
 

2.3 Hypotes 

Hypotesen är att en högre konsumtion av ultraprocessad mat har ett samband med 

övervikt och fetma samt att en högre konsumtion av ultraprocessad mat resulterar i ett 

högre totalt energiintag och ger en viss förändring i fördelning av makronäringsämnen 

och intag av mikronäringsämnen. 

 

3 Metod 
Arbetet är en litteraturstudie och i december 2018 började en eftersökning av artiklar i 

databaserna OneSearch och PubMed. I OneSearch användes sökorden ”Ultra-processed 

food” + ”obesity” + overweight”, vilket gav 307 träffar och i PubMed användes sökorden 

”Ultra-processed food” + ”obesity”, vilket gav 31 träffar. Anledningen till att ett extra 

sökord användes i OneSearch var för att direkt få ner antalet träffar då OneSearch gav 

många fler träffar vid en första sökning. För att få ner antalet träffar i OneSearch mer 

filtrerades även sökningen till att endast söka efter peer-reviewed samt endast artiklar på 

engelska utgivna under åren 2010–2018 vilket gjorde att träffarna blev 290 stycken. Efter 

det lästes artiklarnas titlar igenom och för de artiklar som verkade ha ett tema som stämde 

överens med arbetets syfte lästes abstract igenom och 5 artiklar med passande innehåll 

valdes ut. I PubMed lästes titlar och abstract igenom hos samtliga 31 artiklar och totalt 

valdes 8 artiklar med passande innehåll ut. Alla de fem utvalda artiklarna från OneSearch 

fanns i PubMed och urvalet kompletterades därför med tre artiklar som inte fanns 

tillgängliga i OneSearch. Se figur 1 nedan för urvalsprocessen. 

 

3.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

De studier som inkluderades i arbetet var studier som var peer-reviewed, skrivna på 

engelska och publicerade i vetenskapliga tidskrifter mellan år 2010 och 2018 samt studier 

som undersökte sambandet mellan ultraprocessad mat, övervikt och fetma, sambandet 

mellan ultraprocessad mat och övrig matkonsumtion samt studier där socioekonomiska 

och sociodemografiska faktorer inkluderades. Endast studier som använde sig av 

klassificeringssystemet NOVA inkluderades i detta arbete.   

 

Studier som exkluderas var studier som endast undersökte barn och ungdomar, studier 

som inkluderade gravida kvinnor och studier som inte använde sig av 

klassificeringssystemet NOVA och därmed inte separerade ultraprocessad mat (grupp 4) 

från processad mat (grupp 3).  
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Anledningen till att studier som använde klassificeringssystemet NOVA prioriterades 

berodde inte på att NOVA nödvändigtvis är det bästa systemet, utan på att NOVA är ett 

validerat forskningsverktyg som används i flertalet studier vilket resulterar i att alla 

studier som granskades i arbetet hade samma värdering av livsmedlen och därför kunde 

jämföras med varandra. 

 

3.2 Bedömning av artiklar 

Efter att artiklarna hade valts ut, men före skrivandets start, värderades artiklarna med 

hjälp SBU:s (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) granskningsmallar 

(24). Då den mall som fanns för observationsstudier i första hand används för att granska 

prospektiva kohortstudier gjorde inte en systematisk litteraturstudie med hjälp av 

granskningsmallarna, utan mallen användes istället endast som en hjälp för att värdera att 

de utvalda artiklarna i arbetet höll tillräckligt god kvalitet. Då de studier som inkluderades 

i arbetet huvudsakligen var tvärsnittstudier passade inte alla frågor i mallen för respektive 

studie. Efter värdering med granskningsmallen, bedömdes alla artiklar dock hålla hög 

eller medelhög kvalitet och kunde därför inkluderas i arbetet. 

 

Figur 1. Metod, filter, inklusions- och exklusionskriterier. 
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3.3 Målgrupp och skrivsätt 

Först definierades målgruppen. Målgruppen för arbetet är människor med samma eller 

högre kunskapsnivå som jag och eftersom syftet var att skriva en vetenskaplig text har ett 

avancerat, men ändå lättförståeligt, språk använts. Det första som skrevs var stycket om 

klassificeringssystemet NOVA, både för att det skulle hamna högt upp i texten för läsaren 

men även för min egen skull då begreppen inför följande arbete med artiklar lättare kunde 

redas ut. Vilken typ av mat som är ultraprocessad mat är den mest grundläggande 

kunskapen som behövs för att kunna läsa arbetet. Efter hand har introduktions-, resultat- 

och diskussionsdelen fyllts på för att skapa en röd tråd genom hela arbetet. Arbetet har 

skrivits i programmet Word for Windows och programmet Zotero har använts för 

referenshantering. 

 

4 Resultat 
Resultatet presenteras, nedan i tabell 4, med en kort sammanfattning av de studier som 

inkluderades i arbetet avseende titel, författare, år artikeln publicerades, land samt 

studiens syfte, metod och resultat. Därefter presenteras det sammantagna resultatet enligt 

tre rubriker kopplade till arbetets frågeställningar. I flera av studierna delades deltagarna 

in i grupper (fyra eller fem grupper) efter nivån av konsumtion av ultraprocessad mat. 

Den grupp som benämns som grupp 1 är alltid den grupp som konsumerade minst och 

grupp 4 eller 5 den grupp som konsumerade mest ultraprocessad mat i respektive studie. 

 
Tabell 4. Kort sammanfattning av de 8 studier som inkluderas i arbetet avseende titel, författare, år publicerat, land, 

studiens syfte, metod och resultat. 

Titel/författare År/land/syfte Metod Resultat 

Studie ett. 

Ultra-processed 

food and 

consumption and 

excess weight 

among US adults 

(9). 

 

Juul F, Martinez-

Steele E, Parekh N, 

Monteiro CA, 

Chang VW. 

 

 

2018 

USA 

 

Syftet var att 

utvärdera 

sambandet 

mellan 

konsumtion av 

ultraprocessad 

mat och 

övervikt i ett 

nationellt 

representativt 

urval för den 

amerikanska 

befolkningen. 

Tvärsnittsstudie. Information 

om längd, vikt, midjeomfång, 

sociodemografi, socioekonomi 

och livsstil samlades in från 

15 977 vuxna amerikaner. 

Kostvanor registrerades genom 

en 24-h recall. Multiple 

linear regression analysis 

användes för att värdera 

sambandet mellan 

ultraprocessad mat och BMI. 

Deltagarna delades in i fem 

grupper beroende på nivån av 

konsumtionen av 

ultraprocessad mat. 

Deltagarna i grupp 5 hade ett 

högre BMI. Efter korrigering för 

förväxlingsfaktorer hade grupp 5 

1,6 enheter högre BMI (95% CI 

1,11, 2,10), 48% högre risk för 

övervikt (OR=1,48; 95% CI 

1,25, 1,76) och 53% högre risk 

för fetma (OR=1,53; 95% CI 

1,29, 1,81) jämfört med grupp 1 

(p=<0,001). Grupp 5 hade ett 

högre intag av total energi, 

kolhydrater, socker och fett samt 

ett lägre intag av protein och 

fibrer (p=<0,001 på alla). 

Kvinnor och yngre personer var 

överrepresenterade i grupp 5 

(p=<0,001). 

Studie två. 

Consumption of 

ultra-processed 

foods and obesity 

in Canada (6). 

 

Nardocci M, 

Leclerc B-S, 

Louzada M-L, 

Monteiro CA, Batal 

M, Moubarac J-C. 

2018 

Kanada 

 

Syftet var att 

utvärdera 

sambandet 

mellan 

konsumtion av 

ultraprocessad 

mat och fetma 

i Kanada 

Tvärsnittsstudie. Information 

om längd, vikt, sociodemografi 

och livsstil samlades in från 19 

363 vuxna kanadensare. 

Kostvanor registrerades genom 

24-h recall. Univariate and 

multivariate linear 

regression användes för att 

beskriva konsumtion av 

ultraprocessad mat. 

Multivariate logistic 

Konsumtion av ultraprocessad 

mat hade ett positivt samband 

med fetma. Efter korrigering för 

förväxlingsfaktorer sågs att en 

10% ökning av konsumtionen av 

ultraprocessad mat ökade risken 

för fetma med 5% (OR = 1.05, 

95% CI = 1.01–1.08) och 

övervikt med 3% (OR = 1,03, 

95% CI = 1,01–1,07). Grupp 5 

hade även 32% högre risk för 



  
 

14 

regression användes för att 

värdera sambandet mellan 

konsumtion av ultraprocessad 

mat och fetma. Deltagarna 

delades in i fem grupper 

beroende på nivån av 

konsumtionen av 

ultraprocessad mat. 

fetma jämfört med grupp 1 (OR 

= e0.005×56 = 1.32; 95% CI = 

1.05–1.57). Konsumtionen av 

ultraprocessad mat var högre 

bland män och yngre personer 

(p=0,001 på ålder). 

Studie tre. 

Consumption of 

ultra-processed 

food and obesity: 

cross sectional 

results from the 

Brazilian 

Longitudinal Study 

of Adult Health 

(ELSA-Brasil) 

cohort (2008–2010) 

(12). 

 

Silva FM, Giatti L, 

Figueiredo RC de, 

Molina M del CB, 

Cardoso L de O, 

Duncan BB, m.fl. 

2018 

Brasilien 

 

Syftet var att 

verifiera om 

konsumtion av 

ultraprocessad 

mat har ett 

samband med 

högre BMI 

och ett större 

midjeomfång 

hos deltagare i 

studien ELSA-

Brasil cohort 

Tvärsnittsanalys. Deltagarna 

var 8977 brasilianska 

tjänstemän i åldern 35–64 år 

vars kostvanor de senaste 12 

månaderna mättes genom att 

de besvarade ett frågeformulär, 

även kallat food frequency 

questionnaire (FFQ). Linear 

and multinomial logistic 

regression models användes 

för att värdera sambandet 

mellan konsumtion av 

ultraprocessad mat och ett högt 

BMI och midjeomfång. 

Deltagarna delades in i fyra 

grupper beroende på nivån av 

konsumtionen av 

ultraprocessad mat. 

Konsumtion av ultraprocessad 

mat hade ett positivt samband 

med ett högre BMI och ett högre 

midjeomfång. Efter korrigering 

för förväxlingsfaktorer sågs att 

deltagarna i grupp 4 hade ett 

högre BMI (β 0,80; CI 0,53, 

1,07 kg/m2) och högre risk för 

övervikt (OR; 95% CI, 1,31; 

1,13, 1,51) och fetma (OR; 95% 

CI, 1,41; 1,18, 1,69) jämfört 

med deltagarna i grupp 1. Det 

fanns inget samband mellan 

ultraprocessad mat och ett högre 

energiintag (p=0,05).  

Studie fyra. 

Ultraprocessed 

food consumption 

and risk of 

overweight and 

obesity: the 

University of 

Navarra Follow-Up 

(SUN) cohort study 

(8). 

 

Mendonça R de D, 

Pimenta AM, Gea 

A, de la Fuente-

Arrillaga C, 

Martinez-Gonzalez 

MA, Lopes ACS, 

m.fl 

2016 

Spanien 

 

Syftet var att 

utvärdera 

sambandet 

mellan 

konsumtion av 

ultraprocessad 

mat och risken 

för övervikt 

och fetma. 

Prospektiv kohortstudie. 

Deltagarna var 8451 studenter, 

som vid baslinjen inte hade 

övervikt eller fetma. De 

självrapporterade längd, vikt, 

information om livsstil och 

socioekonomi. Kostvanor 

registrerades genom ett FFQ. 

Deltagarna följdes upp under 

ett medianvärde av 8,9 år. Cox 

proportional hazards models 

användes för att uppskatta 

korrigerad HRs och 95% CI 

vid händelse av övervikt och 

fetma. Deltagarna delades in i 

fyra grupper beroende på nivån 

av konsumtionen av 

ultraprocessad mat. 

Vid uppföljning fanns 1939 fall 

av övervikt eller fetma. Efter 

korrigering för 

förväxlingsfaktorer sågs att 

deltagarna i grupp 4 hade en 

högre risk för att utveckla 

övervikt eller fetma jämfört med 

grupp 1 (korrigerad HR 1,26; 

95& CI: 1,10, 1,45; P-trend = 

0,001). Deltagarna i grupp 4 

hade även ett högre totalt 

energiintag och fettintag samt ett 

lägre intag av protein och fibrer 

(p=<0,001 på alla) samt var 

oftare rökare och konsumerade 

mer alkohol (p=<0,001 på alla). 

Studie fem. 

Trends in 

consumption of 

ultra-processed 

foods and obesity 

in Sweden between 

1960 and 2010 (4). 

 

Juul F, 

Hemmingsson E. 

2015 

Sverige 

 

Syftet var att 

undersöka hur 

konsumtion av 

ultraprocessad 

mat har 

förändrats i 

Sverige i 

relation till 

fetma. 

Ekologisk analys. Information 

om matkonsumtion per person 

under 1960–2010 samlades in 

från Jordbruksverket. Maten 

klassificerades enligt 

klassificeringssystemet 

NOVA’s fyra grupper. 

Information om förekomst av 

fetma samlades från peer-

reviewed litteratur, svensk 

statistik och WHO. Studien 

inkluderade svenska 

Konsumtion av ultraprocessad 

mat har ökat med 142% (från 

125 till 302 kg) per person och 

år mellan 1960 och 2010, vilket 

även speglar ökningen av 

övervikt och fetma. År 1980 

hade 35% av männen övervikt, 

varav 4–5% fetma och år 2008 

låg samma siffror på 54–56% 

respektive 11%. År 1980 hade 

26% av kvinnorna övervikt och 

5% fetma och år 2008 låg 
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medborgare över 18 år. Ingen 

statistisk analys är gjord.  

samma siffror på 39% 

respektive 10%.  

Studie sex. 

Ultra-Processed 

Food Products and 

Obesity in 

Brazilian 

Households (2008–

2009) (7). 

 

Canella DS, Levy 

RB, Martins APB, 

Claro RM, 

Moubarac J-C, 

Baraldi LG, m.fl. 

2014 

Brasilien 

 

Syftet var att 

analysera 

sambandet 

mellan 

tillgänglighet 

av 

ultraprocessad 

mat i 

Brasilianska 

hushåll och 

övervikt och 

fetma 

Tvärsnittsstudie. Studien är 

baserad på 55 970 olika 

hushåll från 2008–2009 

Household Budget Survey. 

Kostvanor registrerades genom 

att deltagarna under sju dagar 

förde journal (dagbok) över 

alla hushållets matinköp. 

Linear regression models 

användes för att utvärdera 

sambandet mellan 

tillgänglighet av 

ultraprocessad mat i hemmet 

och förekomsten av övervikt 

och fetma. Deltagarna delades 

in i fyra grupper beroende på 

nivån av konsumtionen av 

ultraprocessad mat. 

Sambandet var statistiskt 

signifikanta både i den 

ursprungliga analysen samt i 

analyser korrigerade för 

förväxlingsfaktorer. Deltagarna i 

grupp 4 hade både högre BMI 

samt högre förekomst av 

övervikt och fetma jämfört med 

deltagarna i grupp 1. Deltagarna 

i grupp 4 hade även 37% högre 

risk för fetma (p=0,001 på alla).  

Studie sju. 

Ultra-Processed 

Food Consumption 

and Chronic 

Non-

Communicable 

Diseases-Related 

Dietary 

Nutrient Profile in 

the UK (2008–

2014) (5).  

 

Rauber F, Louzada 

ML da C, Steele 

EM, Millett C, 

Monteiro CA, Levy 

RB. 

2018 

Stor- 

Britannien 

 

Syftet var att 

beskriva hur 

konsumtion av 

ultraprocessad 

mat bidrar till 

en ökad risk 

för ej 

smittsamma 

sjukdomar. 

Tvärsnittsstudie. Uppgifter 

om matkonsumtion och 

sociodemografi samlades in 

från 9374 barn och vuxna som 

skulle representera den 

brittiska befolkningen. 

Kostvanor registrerades genom 

att deltagarna förde 

kostdagbok under fyra 

dagar. Linear regression 

models användes för att skapa 

en trend mellan grupperna och 

Standardized regression 

coefficents användes för att 

jämföra grupperna. Deltagarna 

delades in i fem grupper 

beroende på nivån av 

konsumtionen av 

ultraprocessad mat.  

Konsumtionen av ultraprocessad 

mat var i genomsnitt 35 E% i 

grupp 1 och 78 E% i grupp 5. 

Inget samband sågs mellan 

ultraprocessad mat och ett högre 

energiintag, men när 

konsumtionen av ultraprocessad 

mat ökade, ökad även intaget av 

kolhydrater, fritt socker, totalt 

fett, mättat fett och natrium 

samtidigt som intaget av protein, 

fibrer och kalium minskade. 

Alla resultat var statistiskt 

signifikanta (i den här studien 

räknades p=<0,01 som 

statistiskt signifikant). 

Studie åtta.  

Consumption of 

ultra-processed 

food and their 

impact on the diet 

of young adults 

(25). 

 

Bielemann RM, 

Motta JVS, Minten 

GC, Horta BL, 

Gigante DP. 

2015 

Brasilien 

 

Syftet var att 

utvärdera 

konsumtionen 

av 

ultraprocessad 

mat och hur 

det påverkar 

näringsintaget 

hos unga 

vuxna. 

Kohortstudie. Deltagarna i 

studien var 4202 unga vuxna 

(födda 1982) som rekryterades 

från en tidigare studie. 

Kostvanor registrerades genom 

ett FFQ. Deltagarna delades in 

i fem grupper beroende på 

nivån av konsumtionen av 

ultraprocessad mat. Analysis 

of variance och Pearson’s 

Chi-square användes för att 

värdera sambandet mellan de 

fem olika grupperna och deras 

näringsintag.  

En högre konsumtion av 

ultraprocessad mat ledde till ett 

lägre intag av protein, 

kolhydrater och fibrer samt ett 

högre intag av total energi, totalt 

fett inklusive mättat fett och 

transfett, kolesterol, natrium, 

järn och kalcium 1 (p=<0,001 

på alla). Konsumtionen av 

ultraprocessad mat var högre 

bland kvinnor, de med högre 

utbildning och de med bättre 

ekonomi (p=<0,001 på alla). 
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4.1 Sambandet mellan ultraprocessad mat, övervikt och fetma 

I studie ett av Juul m.fl. visade resultatet att konsumtion av ultraprocessad mat bidrog till 

ett högre BMI, övervikt och fetma. Deltagarna i studien delades in i fem olika grupper 

beroende på hur stor andel ultraprocessad mat de konsumerade. För varje grupp ökade 

både deltagarnas BMI samt förekomsten av övervikt och fetma. I grupp 1 konsumerades 

i genomsnitt 25 E% ultraprocessad mat, genomsnittligt BMI var 28,1 kg/m2 och 65% 

hade övervikt, varav 31% hade fetma. I grupp 5 konsumerades i genomsnitt 85 E% 

ultraprocessad mat, genomsnittligt BMI var 29,9 kg/m2 och 71% hade övervikt, varav 

42% hade fetma. Efter korrigering för förväxlingsfaktorerna ålder och multivariabla 

faktorer sågs att grupp 5 hade 1,6 enheter högre BMI, 48% högre risk för övervikt och 

53% högre risk för fetma jämfört med grupp 1 (9). 

 

I studie två av Nardocci m.fl. visade resultatet att konsumtion av ultraprocessad mat 

bidrog till ett högre BMI, övervikt och fetma. Deltagarna i studien delades in i fem olika 

grupper beroende på hur stor andel ultraprocessad mat de konsumerade. Grupp 1 

konsumerade i genomsnitt 20 E% ultraprocessad mat och genomsnittligt BMI var 26,6 

kg/m2 jämfört med grupp 5 som i genomsnitt konsumerade 76 E% ultraprocessad mat och 

där genomsnittligt BMI var 27,4 kg/m2. Efter korrigering för förväxlingsfaktorer sågs att 

en 10% ökning av konsumtionen av ultraprocessad mat ökade risken för fetma med 5% 

och övervikt med 3%. Sannolikheten för att drabbas av fetma var även 32% högre för 

deltagare i grupp 5 jämfört med grupp 1 (6). 

 

I studie tre av Silva m.fl. visade resultatet att konsumtion av ultraprocessad mat kunde 

bidra till ett högre BMI, oavsett hur högt det totala energiintaget är. Sambandet mellan 

ett högre BMI och ultraprocessad mat fanns, men var inte statistiskt signifikant förrän 

efter korrigering för förväxlingsfaktorer. Deltagarna i studien delades in i fyra olika 

grupper beroende på hur stor andel ultraprocessad mat de konsumerade. Grupp 1 

konsumerade <16 E% ultraprocessad mat och genomsnittligt BMI var ungefär 26,1 kg/m2 

(exakt värde står ej i artikeln utan är uppskattat från ett diagram i artikeln) och grupp 4 

konsumerade >29 E% ultraprocessad mat och genomsnittligt BMI var ungefär 26,7 

kg/m2. Efter korrigering för ålder och kön sågs att i varje grupp där konsumtionen av 

ultraprocessad mat ökade, steg även genomsnittligt BMI i gruppen linjärt. Efter 

korrigering för sociodemografiska och socioekonomiska faktorer sågs också att 

deltagarna i grupp 4 hade 0,8 enheter högre BMI jämfört med grupp 1. Efter korrigering 

för alla förväxlingsfaktorer sågs att deltagarna i grupp 4 hade 31% högre risk för övervikt 

och 41% högre risk för fetma jämfört med grupp 1. Resultaten kvarstod även efter 

korrigering för konsumtion av ej processad eller minimalt processad mat, processade 

kulinariska ingredienser samt totalt energiintag (12).  

 

I studie fyra av Mendonqa m.fl. visade resultatet att konsumtion av ultraprocessad mat 

bidrog till en ökad risk för övervikt och fetma. I den här studien mättes konsumtion av 

ultraprocessad mat i antal portioner per dag. Deltagarna i studien delades in i fyra olika 

grupper beroende på hur stor andel ultraprocessad mat de konsumerade. Grupp 1 

konsumerade i genomsnitt 1,5 portioner/dag jämfört med grupp 4 som konsumerade 6,1 

portioner/dag av ultraprocessad mat. Vid studiens start sågs att deltagarna i grupp 4 hade 

något högre BMI jämfört med grupp 1 (22,0 kg/m2 jämfört med 21,9 kg/m2). Uppföljning 

gjordes efter ett medianvärde på 8,9 år. Det fanns då 1939 fall av övervikt eller fetma och 

deltagarna i grupp 4 hade 26% högre relativ risk för att utveckla övervikt eller fetma 

jämfört med deltagarna i grupp 1. Även efter korrigering för förväxlingsfaktorer var 

sambandet statistisk signifikant (8).  
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I studie fem av Juul och Hemmingsson hade studien en annorlunda design jämfört med 

övriga studier. Istället för att ställa olika grupper emot varandra, gjordes en analys av hur 

konsumtionen av ultraprocessad mat, förekomsten av övervikt och fetma samt 

förändringen av fördelning mellan makronäringsämnen har förändrats över tid hos den 

svenska befolkningen. Resultatet visade att konsumtionen av ultraprocessad mat mellan 

åren 1960 och 2010 ökade med 142% vilket speglar ökningen av förekomst av övervikt 

och fetma hos befolkningen. År 1960 konsumerade svenskar i genomsnitt 125 kg 

ultraprocessad mat per person och år och år 2010 var samma siffra 302 kg, en ökning på 

177 kg per person och år. Samtidigt har förekomsten av övervikt och fetma hos den 

svenska befolkningen ökat. År 1980 hade 35% av männen och 26% av kvinnorna 

övervikt, varav 4–5% av männen och 5% av kvinnorna hade fetma. År 2008 hade 54–

56% av männen och 39% av kvinnorna övervikt, varav 11% av männen och 10% av 

kvinnorna hade fetma. Genomsnittligt BMI hos män ökade från 24,8 kg/m2 till 26,7 kg/m2 

och från 24,6 kg/m2 till 25,5 kg/m2 hos kvinnor under samma tidsperiod (4). 

 

I studie sex av Canella m.fl. visade resultatet att konsumtion av ultraprocessad mat kunde 

bidra till övervikt och fetma. I den här studien mättes inte konsumtion, utan 

tillgängligheten av ultraprocessad mat i hushållet. Deltagarna i studien delades in i fyra 

olika grupper beroende på hur stor andel ultraprocessad mat de konsumerade. Grupp 1 

hade 220 kalorier ultraprocessad mat tillgängligt per dag och 36% av deltagarna hade 

övervikt, varav 10% hade fetma. Grupp 4 hade i genomsnitt 564 kalorier ultraprocessad 

mat tillgängligt per dag och 42% av deltagarna hade övervikt, varav 14% hade fetma. 

Resultatet innebär att deltagarna i grupp 4 hade 37% högre risk för att drabbas av fetma 

jämfört med grupp 1. Resultatet var statistiskt signifikant både i den ursprungliga 

modellen och efter korrigering för socioekonomiska och sociodemografiska 

förväxlingsfaktorer (7). 

 

Tabell 5 nedan visar en sammanfattning av de ovan nämnda studiernas resultat avseende 

konsumtion av ultraprocessad mat, genomsnittligt BMI och hur stor andel deltagare i de 

olika grupperna som har övervikt eller fetma.  

 

4.2 Totalt energiintag, makro- och mikronäringsämnen 

I studie ett av Juul m.fl. visade resultatet att en högre konsumtion av ultraprocessad mat 

ledde till ett högre totalt energiintag. Grupp 1 konsumerade totalt 2020 kalorier per dag 

(kcal/dag) jämfört med grupp 5 som konsumerade totalt 2114 kcal/dag. Även 

fördelningen av makronäringsämnen förändrades vid en ökad konsumtion av 

ultraprocessad mat. Grupp 5 hade även ett lägre intag av protein och fibrer men ett högre 

intag av kolhydrater, socker, totalt fett, mättat fett och fleromättat fett jämfört med grupp 

1. Däremot fanns inget statistiskt signifikant samband mellan ultraprocessad mat och 

intag av enkelomättade fettsyror. Resultatet visade också att för varje grupp med en ökad 

konsumtion av ultraprocessad mat, minskade även konsumtionen av mat från alla de 

andra tre NOVA-grupperna (9). 

 

I studie tre av Silva m.fl. visade resultatet att det inte fanns något samband mellan en 

högre konsumtion av ultraprocessad mat och det totala energiintaget. Deltagarna i grupp 

4 hade istället ett totalt energiintag som låg på ett medianvärde som var 85 kalorier lägre 

än deltagarna i grupp 1 samt ett medianvärde som var 64 kalorier lägre än det totala 

energiintaget för alla gruppers medianvärde (2717 kalorier jämfört med 2802 kalorier). 

Däremot sågs att för varje grupp med en ökad konsumtion av ultraprocessad mat, 

minskade även intaget av mat från NOVA-grupperna 1 och 2 (12).  
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I studie fyra av Mendonqa m.fl. visade resultatet att en högre konsumtion av 

ultraprocessad mat ledde till ett högre totalt energiintag. Grupp 1 konsumerade i 

genomsnitt 1967 kcal/dag jämfört med grupp 4 som konsumerade 2796 kcal/dag. Grupp 

4 hade även ett lägre intag av protein och fibrer men ett högre intag av totalt fett, mättat 

fett och fleromättat fett jämfört med grupp 1. Kolhydratsintaget var oförändrat och likaså 

intaget av enkelomättat fett. Grupp 4 hade även en högre konsumtion av snabbmat, 

processat kött, ej processat kött, friterad mat, sockrade drycker och alkohol samt en något 

lägre, men ej statistiskt signifikant, konsumtion av frukt och grönsaker (8). 

 

I studie fem av Juul och Hemmingsson visade resultatet att både det totala energiintaget 

och konsumtionen av ultraprocessad mat har ökat över tid. År 1960 var det genomsnittliga 

totala dagliga energiintaget 2820 kcal/person och år 2010 var det 3250 kcal/person, vilket 

innebar en ökning i det totala energiintaget på 15%. Det relativa intaget av kolhydrater 

sjönk från 55 E% till 45 E%, medan intaget av protein ökade från 12 E% till 14 E% och 

intaget av fett ökade från 33 E% till 36 E% (4).  

 

I studie sju av Rauber m.fl. visade resultatet att det inte fanns något samband mellan en 

högre konsumtion av ultraprocessad mat och det totala energiintaget.  Konsumtionen av 

ultraprocessad mat var i genomsnitt 35 E% och det totala energiintaget var 1732 kcal/dag 

i grupp 1. I grupp 5 var den genomsnittliga konsumtionen av ultraprocessad mat 78 E% 

och det totala energiintaget 1764 kcal/dag. Trots det förändrades fördelningen av 

makronäringsämnen vid en högre konsumtion av ultraprocessad mat. Grupp 5 hade ett 

lägre intag av protein och fibrer samt ett högre intag av kolhydrater, fritt socker, totalt 

fett, mättat fett samt även ett högre intag av natrium och ett lägre intag av kalium jämfört 

med grupp 1. Resultatet visade också att vid en ökad konsumtion av ultraprocessad mat 

sjönk konsumtionen av mat från alla de tre övriga NOVA-grupperna. I den här studien 

mättes även hur stor andel i varje grupp som nådde upp till WHO/FAO’s 

rekommendationer och då upptäcktes att ju högre konsumtionen av ultraprocessad mat, 

desto längre ifrån rekommendationerna hamnade gruppen för intaget av fritt socker, 

mättat fett, fibrer, natrium och kalium (5). 

 

I studie åtta av Bielemann m.fl. visade resultatet att en högre konsumtion av 

ultraprocessad mat ledde till ett högre totalt energiintag. Grupp 1 konsumerades i 

genomsnitt 3050 kcal/dag jämfört med grupp 5 som i genomsnitt konsumerade 4192 

kcal/dag. Även fördelningen av makronäringsämnen förändrades vid en ökad konsumtion 

av ultraprocessad mat. Grupp 5 hade ett lägre intag av protein, kolhydrater och fibrer men 

ett högre intag av totalt fett, mättat fett, transfett och kolesterol jämfört med grupp 1. Även 

intaget av både natrium, kalcium och järn var statistiskt signifikant högre i grupp 5 jämfört 

med grupp 1 (25). Precis som studie sju mättes hur stor andel i varje grupp som mötte 

rekommendationerna för näringsintag. Rekommendation för protein, fett och kolhydrater 

var samma som WHO/FAO’s rekommendationer (23) och rekommendationerna för järn 

var minst 18 mg/dag för kvinnor och 8 mg/dag för män och för kalcium vara  minst 1000 

mg/dag för båda könen. Resultatet visade att grupp 5 oftare nådde rekommendationerna 

för intag av protein, järn och kalcium medan rekommendationerna för kolhydrater, fett, 

kolesterol, fibrer och natrium oftare nåddes av deltagarna som tillhörde grupp 1 (25).   

 

Tabell 5 nedan visar, utöver ovan nämnda resultat, även en sammanfattning av resultatet 

avseende det genomsnittliga totala dagliga energiintaget.  
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Tabell 5. Sammanfattning av sambandet mellan konsumtion av ultraprocessad mat, övervikt och fetma samt det 

genomsnittliga totala dagliga energiintaget. De studier där information saknas har markerats med -.  

 
4.3 Ultraprocessad mat, socioekonomi och sociodemografi 

I studie ett av Juul et. al. visade resultatet att de deltagare som tillhörde grupp 5 både var 

yngre människor (39,8 år vs 43,3 år) och oftare kvinnor jämfört med grupp 1. I grupp 1 

var 48% kvinnor jämfört med 54% i grupp 5. I övriga kategorier var de som tillhörde 

grupp 5 oftare vita, lägre utbildade, ogifta eller skilda, fysiskt inaktiva, rökare samt hade 

en lägre inkomst jämfört med grupp 1. Deltagare i grupp 5 hade också en högre 

sannolikhet för att ha ett högre BMI, 2,7 procentenheter hos kvinnor och 0,8 

procentenheter hos män. Sambandet var alltså starkare hos kvinnor än hos män (9).  
 

I studie två av Nardocci m.fl. visade resultatet att konsumtionen av ultraprocessad mat 

var något högre bland män, yngre människor (18–34 år) samt hos personer som var 

rökare, fysiskt inaktiva, födda i Kanada, bodde på landsbygden och hade lägre utbildning. 

Inget statistiskt samband sågs mellan konsumtion av ultraprocessad mat och inkomst (6).  

 

I studie fyra av Mendonqa m.fl. visade resultatet att de individer som tillhörde grupp 4 

oftare var rökare, konsumerade mer alkohol och tittade mer på TV jämfört med deltagarna 

i grupp 1. Inget statistiskt signifikant samband sågs mellan konsumtion av ultraprocessad 

mat och civilstånd, utbildningsnivå och mängden fysiska aktivitet (8). 

 

I studie åtta av Bielemann m.fl. visade resultatet att de deltagare som konsumerade mest 

ultraprocessad mat var kvinnor, människor som levde utan en partner, människor som 

hade en högre utbildning och människor som aldrig varit nära gränsen för fattigdom (25). 

 

5 Diskussion 

5.1 Sambandet mellan ultraprocessad mat, övervikt och fetma 

Sex av totalt åtta studier (studie ett-sex) undersökte sambandet mellan konsumtionen av 

ultraprocessad mat och ett högre BMI samt förekomsten av övervikt och fetma. Alla sex 

Studie Grupp Genomsnittlig 

konsumtion av 

ultraprocessad mat 

Genomsnittligt 

BMI 

% med 

övervikt/ 

fetma 

Genomsnittligt 

dagligt 

energiintag 

Studie ett 1  25 E%  28,1 kg/m2  65% 2020 kcal 
5 85 E%  29,9 kg/m2  71% 2114 kcal 

Studie två 1 20 E%  26,6 kg/m2  - - 

5 76 E%  27,4 kg/m2  - - 

Studie tre 1 <16 E% 26,1 kg/m2  - 2802 kcal 
4 >29 E% 26,7 kg/m2  - 2717 kcal 

Studie fyra 1 1,5 portioner/dag - - 1967 kcal 
4 6,1 portioner/dag - - 2796 kcal 

Studie fem - - - - - 

- - - - - 

Studie sex 1 220 kcal -- 36% - 

4 564 kcal - 42% - 

Studie sju 1 35 E% - - 1732 kcal 
5 78 E%  - 1764 kcal 

Studie åtta - - - - 3050 kcal 
- - - - 4192 kcal 
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studier visade att det fanns ett positivt samband, men hur starkt sambandet var varierade. 

I studie tre t.ex., som är en brasiliansk studie, var sambandet svagare och syntes endast 

efter korrigering för förväxlingsfaktorer. Det kan delvis bero på att det är en skillnad i 

vad som räknades som en hög eller en låg konsumtion av ultraprocessad mat i världens 

olika länder. Vad som räknades som en hög konsumtion i Brasilien, motsvarade t.ex. en 

låg konsumtion i USA (7, 9, 12). Ämnet diskuteras mer under nästa rubrik. 

 

5.2 Totalt energiintag, makro- och mikronäringsämnen 

Sex av totalt åtta studier (studie ett, tre, fyra, fem, sju och åtta) (4, 5, 8, 9, 12, 24) 

undersökte sambandet mellan ultraprocessad mat och förändringen i totalt energiintag 

samt förändringen i intaget av makro- och mikronäringsämnen. Alla sex studier visade på 

någon form av förändring i totalt energiintag och/eller makro- och 

mikronäringsäringsämnen vid en högre konsumtion av ultraprocessad mat. De flesta 

studier har exkluderat deltagare som uppgav ett onormalt lågt eller högt energiintag, för 

att minska risken för felrapportering och därför är det möjligt att utgå ifrån att deltagarna 

i de här studierna föll inom ramen för ett normalt energiintag  

 
5.2.1 Förändringar i det totala energiintaget 

Fyra av de ovan nämnda studierna (studie ett, fyra, fem och åtta) visade ett samband 

mellan en högre konsumtion av ultraprocessad mat och ett högre totalt energiintag, medan 

två studier (studie tre och sju) inte såg det sambandet. Flera forskare i tidigare studier är 

överens om att den starkaste hypotesen till varför sambandet mellan ultraprocessad mat 

och viktuppgång finns, beror på att ultraprocessad mat är lätt att överkonsumera och har 

en hög energitäthet. En hög konsumtion av energität mat resulterar i ett högre totalt 

energiintag, vilket i sin tur ger viktuppgång (4, 7, 8, 9, 24). Hypotesen stöds även av WHO 

som listar ett för högt energiintag som den grundläggande orsaken till övervikt och fetma 

eftersom det skapar en obalans mellan den mängd energi vi intar och den mängd energi 

som förbrukas. En kost rik på socker och fett, precis som en kost rik på ultraprocessad 

mat vanligtvis är, har en koppling till ett ökat energiintag (15).  

 

I studie tre och sju sågs som sagt inget statistiskt samband mellan ett högre intag av 

ultraprocessad mat och ett ökat totalt energiintag, trots ett ökat BMI med en högre 

konsumtion av ultraprocessad mat. Enligt Silva m.fl. kan resultatet vara en indikation på 

att sambandet mellan ultraprocessad mat och ett högre BMI fanns, oberoende av det totala 

energiintaget (12). En annan anledning till resultatet, i alla fall i studie tre som är en 

brasiliansk studie, kan vara att det är en skillnad i vad som räknas som en hög eller låg 

konsumtion av ultraprocessad mat i olika länder, beroende på landets förutsättningar.  

 

Den högsta konsumtionen av ultraprocessad mat sågs i studie ett, som en är en 

amerikansk studie, där den grupp som konsumerade mest hade en kost som i genomsnitt 

bestod av 85 E% ultraprocessad mat (74-100 E%) (9). Även i studie två, som är en 

kanadensisk studie, sågs en hög konsumtion av ultraprocessad mat där den grupp som 

konsumerade mest hade en kost som i genomsnitt bestod av 76 E% ultraprocessad mat 

(6). I båda studierna sågs ett samband mellan den grupp som konsumerade mest 

ultraprocessad mat och ett högre totalt energiintag. Däremot i studie tre, som är en 

brasiliansk studie, låg den grupp som hade högst konsumtion av ultraprocessad mat på en 

nivå där minst 29 E% kom från ultraprocessad mat (12). De grupper som konsumerade 

minst ultraprocessad mat i USA hade en kost som i genomsnitt bestod av 25 E%  (9) och 

de som konsumerade minst ultraprocessad mat i Kanada hade en kost som i genomsnitt 

bestod av 20 E% ultraprocessad mat (6). Den högsta konsumtionen av ultraprocessad mat 

i medelinkomstlandet Brasilien är alltså mer jämförbar med nivån på de lägre nivåerna av 
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konsumtion av ultraprocessad mat i höginkomstländerna USA och Kanada vilket kan leda 

till att studiernas resultat skiljer sig i olika länder beroende på landets förutsättningar.  

 

Det som också är anmärkningsvärt här, är att i studie ett var det totala dagliga 

energiintaget lägre i både grupp 1 och 5 jämfört med i studie tre, men deltagarna i studie 

ett hade ändå ett högre BMI än deltagarna i studie tre (9, 12). Detta resultat kan också 

stärka hypotesen om att konsumtion av ultraprocessad mat kan resultera i viktuppgång 

oavsett det totala dagliga energiintaget. Ytterligare en faktor som stärker ovan nämnda 

hypotes är att det totala dagliga energiintaget hos den amerikanska befolkningen i studie 

ett var 2020 kcal i grupp 1 och 2114 i grupp 5 (9), vilka båda är normala energiintag. 

Trots ett normalt energiintag konsumerade befolkningen en hög andel ultraprocessad mat 

och i bara grupp 1 hade 65% övervikt eller fetma, vilket kan vara en indikation på att 

konsumtion av ultraprocessad mat kan bidra till övervikt och fetma även vid ett normalt 

energiintag. Se tabell 5 för en sammanfattning av de olika gruppernas konsumtion av 

ultraprocessad mat i respektive studie.  

 

Något som dock bör tas hänsyn till är att det inte bara är det totala energiintaget som kan 

påverka en viktuppgång, utan även hur mycket energi som förbrukas genom fysisk 

aktivitet. Det är möjligt att deltagarna i den brasilianska studien hade en balans i sin 

energiomsättning genom att de var mer fysiskt aktiva, medan deltagarna i den 

amerikanska studien, trots ett lägre energiintag, var mindre fysiskt aktiva och fick ett 

överskott i sin energiomsättning. Detta är något som författarna till studierna som 

inkluderades i arbetet inte har lagt någon större vikt vid, men vid en jämförelse inom 

studierna sågs att t.ex. i studie ett var deltagarna i grupp 5 mindre fysiskt aktiva än 

deltagarna i grupp 1, vilket också kan bidra till att grupp 5 har en högre förekomst av 

övervikt och fetma (9). I studie tre och fyra sågs en inte en nämnvärd skillnad i fysisk 

aktivitet mellan de olika grupperna (8, 12). 

 

Juul m.fl., i studie ett diskuterade även problemet med att jämföra resultatet av liknande 

studier i olika länder. De påpekade att det finns skillnader mellan olika länder vad gäller 

kostvanor hos befolkningen, processningsmetoder och ingredienser i de ultraprocessade 

produkterna samt vilka typer av ultraprocessade produkter som finns tillgängliga för 

konsumtion. Resultat från liknande studier från andra länder går därför inte att applicera 

på den amerikanska befolkningen och av den anledningen är det nödvändigt att göra 

liknande studier i flera olika länder för att kunna utvärdera sambandet mellan 

ultraprocessad mat och det totala energiintaget i just det aktuella landet (9). 

 

I studie åtta, som också är en brasiliansk studie, motsas dock hypotesen något, då 

konsumtionen av ultraprocessad mat var högre än i de andra två brasilianska studierna. 

Anledningen tros vara att studien har begränsats till en annan målgrupp, unga vuxna, som 

verkade konsumera mer ultraprocessade produkter än andra grupper i Brasilien. 

Deltagarna i den här studien var också rekryterade från en annan studie vid namn Pelotas 

birth cohort of 1982 som genomfördes i staden Pelotas i södra Brasilien. Det kan därför 

antas att deltagarna hade en liknande socioekonomisk och sociodemografisk bakgrund 

och därför inte utgjorde ett representativt urval för den brasilianska befolkningen (25) 

 
5.2.2 Fördelning av makronäringsämnen samt intag och mikronäringsämnen 

Fyra av de ovan nämnda studierna (studie ett, fyra, sju och åtta) mätte proteinintag och 

fiberintag och alla fyra studierna visade att både proteinintaget och fiberintaget sjönk vid 

en ökad konsumtion av ultraprocessad mat (studie fem är här hädanefter borträknad 

eftersom de mätte på ett annorlunda sätt än övriga studier). Samma studier mätte även 
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fettintag och resultatet visade att det totala fettintaget, inklusive mättat fett, ökade vid en 

ökad konsumtion av ultraprocessad mat i alla fyra studier (5, 8, 9,  24). Två av de ovan 

nämnda studierna (studie ett och fyra) mätte även fleromättat fett som ökade samt 

enkelomättat fett som var oförändrat vid en ökad konsumtion av ultraprocessad mat  (8, 

9). En sista studie (studie åtta) mätte även intag av transfett och kolesterol som även det 

ökade vid en ökad konsumtion av ultraprocessad mat (25). 

 

Fyra studier (studie ett, fyra, sju och åtta) mätte kolhydratsintag och två av de studierna 

(studie ett och sju) visade att kolhydratsintaget, inklusive det totala sockerintaget, blev 

högre vid en ökad konsumtion av ultraprocessad mat (5, 9)  medan en studie (studie fyra) 

visade på att kolhydratsintaget förblev oförändrat (8) och en studie (studie åtta) visade 

att kolhydratsintaget sjönk vid en ökad konsumtion av ultraprocessad mat (25). 
 

Två studier (studie sju och åtta) mätte även intaget av vissa mikronäringsämnen. En av 

de studierna (studie sju) visade att intaget av natrium ökade och intaget av kalium 

minskade (5) medan den andra studien (studie åtta) visade att intaget av både natrium, 

järn och kalcium ökade vid en ökad konsumtion av ultraprocessad mat (25).  

 

Förutom ett högre totalt energiintag, visade även ovan nämnda studiers resultat 

sammanfattningsvis att ett samband kan ses mellan en högre konsumtion av 

ultraprocessad mat och ett lägre intag av protein, fibrer och kalium samt ett högre intag 

av fett, socker och natrium. Resultaten stämmer överens med tidigare forskning från flera 

studier som har visat att en hög konsumtion av ultraprocessad mat resulterar i en kost som 

även är rik på socker, salt (natriumklorid), totalt fett, mättat fett, transfett och ett lågt intag 

av protein och fibrer (4, 5, 6, 7, 8, 9, 12) samt ett lågt intag av mikronäringsämnen som 

vitamin B12, vitamin D, niacin, järn, selen, magnesium (8), kalium (5) och fytokemikalier 

(4). Det är även sedan tidigare känt att överkonsumtion av natrium har en negativ effekt 

och ett högt intag av kalium ha en skyddande effekt på hjärt- och kärlsjukdomar (18). 

 
5.2.3 Konsumtion av övriga NOVA-grupper 

Tre studier (studie ett, tre och sju) mätte även konsumtion av de övriga grupperna i 

klassificeringssystemet NOVA och alla tre studier visade att konsumtionen av ej 

processade eller minimalt processade livsmedel (NOVA-grupp 1) och processade 

kulinariska ingredienser (NOVA-grupp 2) sjönk vid en ökad konsumtion av 

ultraprocessad mat (5, 9, 12). Två av studierna (studie ett och sju) visade att konsumtion 

av processad mat (NOVA-grupp 3) sjönk (studie tre mätte inte NOVA-grupp 3) (5, 9). 

En fjärde studie (studie fyra) visade även att konsumtion av snabbmat, processat kött, ej 

processat kött, friterad mat, sockrade drycker och alkohol ökade och konsumtion av frukt 

och grönsaker minskade vid en ökad konsumtion av ultraprocessad mat (8).  

 

De tre första NOVA-grupperna anses ha en starkare hälsoprofil och konsumtion av 

ultraprocessad mat tros även bidra till viktuppgång genom ge mindre utrymme för mat 

från NOVA-grupp 1 i den enskilda personens kost och därmed skapa sämre matvanor (9). 

Tidigare studier har visat att när konsumtionen av ultraprocessad mat ökar, blir kvaliteten 

på individens kosthållning sämre vilket är en faktor som kan bidra till fetma (6). Tidigare 

forskning stämmer också överens med resultatet i studierna som inkluderades i arbetet. 

 

5.3 Ultraprocessad mat, socioekonomi och sociodemografi 

Fyra av totalt åtta studier (studie ett, två, fyra och åtta) undersökte sambandet mellan 

konsumtion av ultraprocessad mat, BMI, socioekonomiska och/eller sociodemografiska 

faktorer (6, 8, 9, 24). I den här frågeställning går svaren åt olika håll och det verkar inte 
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finnas något generellt svar. De faktorer som dock upptäcktes ha ett samband i flera studier 

var att yngre människor, människor som levde ensamma (ogift/skild/änka), rökare, fysiskt 

inaktiva och infödda (t.ex. amerikaner i USA och kanadensare i Kanada) tenderade att 

konsumera mer ultraprocessad mat och hade ett högre BMI jämfört med äldre personer, 

ej rökare, fysiskt aktiva och immigranter (6, 8, 9, 24). Underlaget för analysen grundar 

sig dock endast på fyra studier och är därför bristfälligt för en ordentlig analys. De här 

fyra studierna har inte heller tittat på exakt samma faktorer, utan de har mätt lite olika 

faktorer, vilket försvårar en analys ytterligare. En sammantagen analys av alla 

inkluderade studier verkar också visa att konsumtionen av ultraprocessad mat var högre i 

höginkomstländerna (bl.a. USA och Kanada) jämfört med medelinkomstlandet Brasilien. 

 
5.3.1 Sociodemografiska faktorer 

I alla studier som inkluderades i arbetet visade resultatet att konsumtionen av 

ultraprocessad mat är hög. Ungefärlig nivå för konsumtion i de åtta studierna stämde 

överens med tidigare forskning som säger att konsumtionen är högst i höginkomstländer 

men även ökar i låg- och medelinkomstländer (4, 5). De studier som inkluderades i arbetet 

var från flera olika länder i världen och den genomsnittliga konsumtionen av 

ultraprocessad mat i studierna var 59% i Storbritannien (5), 56% i USA (9), 45% i Kanada 

(6), 23%, 26% (tillgänglighet i den senare studien) respektive 51% i de brasilianska 

studierna  (7, 12, 24) samt 302 kg per person och år i Sverige (4).  

 

Både Juul och Hemmingsson samt Rauber m. fl. menar att samtidigt som försäljning av 

ultraprocessad mat är hög i höginkomstländer sker en tillväxt också hela tiden i låg- och 

medelinkomstländer (4, 5). Canella m. fl. menar att sedan 1980-talet har produktion, 

tillgänglighet, överkomlighet och marknadsföring av processad mat och dryck ökat, vilket 

många forskare är överens om har drivit den pandemi av fetma som ses i världen idag (7).  

Att konsumtionen av ultraprocessad mat och den efterföljande viktuppgången hittills har 

varit ett större problem i höginkomstländer jämfört med låg- och medelinkomstländer är 

ett påstående som även går att koppla till WHO’s statistik kring övervikt och fetma. Enligt 

WHO har även förekomsten av övervikt och fetma ökat i hela världen och de efterföljande 

hälsoeffekter som tidigare varit ett problem endast i höginkomstländer börjar även bli 

vanliga i låg- och medelinkomstländer (15). WHO anger även att förekomsten av barn 

med övervikt eller fetma har ökat drastiskt i både Asien och Afrika (15). Utifrån det här 

resultatet hade det även varit intressant att inkludera studier från låginkomstländer i 

analysen. Det hade även varit intressant att göra en större och mer övergripande studie 

som redovisar om sambandet mellan ultraprocessad mat, övervikt och fetma fortfarande 

finns vid inkludering av människor från olika länder med varierande ekonomisk status. 

 
5.3.2 Skillnader mellan könen 

Två studier (studie ett och åtta) visade att kvinnor både konsumerade mer ultraprocessad 

mat och hade ett högre BMI (9, 24), medan en annan studie (studie två) visade att män 

konsumerade mer ultraprocessad mat och hade ett högre BMI (6). Enligt Juul m.fl. är en 

förklaring till varför kvinnor oftare skulle drabbas av övervikt och fetma vid konsumtion 

av ultraprocessad mat att kvinnor oftare väljer ultraprocessade produkter rika på socker 

(t.ex. kakor, tårtor, pajer, glass och färdigköpta desserter), medan män istället väljer att 

konsumera mer ultraprocessade köttprodukter, pommes frites och chips, frysta pizzor 

samt läsk. Det här resulterar i att kvinnor totalt får i sig mer kolhydrater och socker i 

förhållande till sitt totala energiintag. Enligt Juul m.fl. är då en hypotes att livsmedel med 

ett högt glykemiskt index och glykemisk load, vilket sockerrika ultraprocessade 

produkter har, har en större metabol påverkan och därmed påverkar fetma i större 
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utsträckning hos kvinnor än hos män. Dessa två faktorer tillsammans kan göra att kvinnor 

är mer känsliga för viktuppgång än män (9).  

 

I studie två visade resultatet som sagt tvärtom, nämligen att män hade en högre 

konsumtion av ultraprocessad mat än kvinnor. Författarna till studien angav att 

förklaringen kan vara att traditionen i Kanada är att kvinnor är mer benägna att äta 

hemlagad mat och mindre snabbmat utanför hemmet, samt att de ofta är ansvariga för 

hushållets matlagning. Sedan tidigare vet vi att en kost som består av mycket hemlagad 

mat resulterar i att konsumtionen av ultraprocessad mat automatiskt minskar (6). 

 

Som vi ser finns inget klart samband bland studierna i arbetet mellan konsumtion av 

ultraprocessad mat, övervikt, fetma och kön. Statistik kring fetma i Sverige och världen 

följer ett liknande mönster. Enligt Folkhälsomyndigheten i Sverige är förekomsten av 

övervikt och fetma högre hos män, medan statistik från WHO visar att förekomsten av 

övervikt och fetma är högre bland kvinnor i världen (15).  

 
5.3.3 Skillnader mellan åldersgrupper 

Två studier (studie ett och två) visade att de som konsumerade mest ultraprocessad mat 

var yngre jämfört med de som konsumerade mindre ultraprocessad mat (6, 9). Resultatet 

speglar inte Folkhälsomyndighetens statistik kring övervikt och fetma som anger att 

förekomsten av övervikt och fetma är betydligt högre i de äldre åldersgrupperna (45-64 

år och 65-84 år) jämfört med de yngre åldersgrupperna (16-29 år och 30-44 år) (15).  

 
5.3.4 Skillnader mellan utbildningsnivå och inkomst 

Två studier (studie ett och två) visade att en lägre utbildningsnivå resulterade i en ökad 

konsumtion av ultraprocessad mat (9, 6) medan en studie (studie fyra) visade att det inte 

fanns ett samband mellan ultraprocessad mat och utbildningsnivå (8) och en tredje studie 

(studie åtta) visade på ett omvänt samband där människor med högre inkomst 

konsumerade mer ultraprocessad mat (25). Endast en studie (studie ett) visade att 

människor med en lägre inkomst konsumerade mer ultraprocessad mat (9) och en annan 

studie (studie två) visade att det inte finns något samband mellan konsumtion av 

ultraprocessad mat och inkomst (6).  

 

Resultatet i frågeställningen gick alltså åt olika håll och inget klart samband kunde ses 

utifrån studierna som inkluderades i arbetet, även om det övervägande resultatet visade 

att det kan finnas ett samband mellan konsumtion av ultraprocessad mat och en lägre 

utbildningsnivå. Trots det finns det förklaringar till varför resultatet såg ut på det sättet. 

Enligt Louzada m.fl. innebär inte utbildning och kunskap om näringslära att goda 

kostvanor  automatiskt skapas, men kunskap är en förutsättning för att kunna göra 

hälsosammare val i dagens samhälle där onyttig mat är väldigt lättillgänglig (6). Även om 

teorin ovan om att högre utbildade personer har mer kunskap om vad som är en hälsosam 

kost, är det viktigt att ha i åtanke att med en högre utbildningsnivå kommer oftast också 

en högre inkomst vilket ger bättre förutsättningar för att ha råd att konsumera mer 

ultraprocessade produkter. Med en lägre utbildningsnivå och en lägre inkomst är kanske 

inte inköp av ultraprocessad mat prioriterat hos alla grupper, oavsett kunskap om hälsa 

eller inte, vilket kan ses som en bidragande faktor till splittringen i det sambandet.  

 

Om det fanns ett samband mellan konsumtion av ultraprocessad mat kan det kopplas till 

Folkhälsomyndighetens statistik om övervikt och fetma som visar en högre förekomst av 

övervikt och fetma bland individer med lägre utbildning (förgymnasial eller gymnasial 

utbildning) jämfört med de med högre utbildning (även eftergymnasial utbildning) (15). 
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5.3.5 Sambandet med immigration och kultur 

Två studier (studie ett och två) visade att infödda människor konsumerade mer 

ultraprocessad mat än immigranter i USA och Kanada (6,  9). Nardocci m.fl. tror att 

anledningen kan vara kulturella skillnader. Immigranter håller oftare fast vid sina 

traditionella kostvanor med hemlagad mat och gemensamma måltider med familjen vilket 

automatiskt resulterar i en lägre konsumtion av ultraprocessad mat. Efter en tid i landet 

blir vissa grupper integrerade i samhället och tar efter den västerländska kosthållningen, 

men många grupper håller också fast vid sin ursprungliga kosthållning (6). 

 

Resultatet stämmer delvis överens med Folkhälsomyndighetens statistik kring övervikt 

och fetma kopplat till födelseort. Förekomsten av övervikt och fetma var betydligt lägre 

bland människor som är födda utanför Europa jämfört med människor födda i övriga 

Norden (exklusive Sverige), dock är förekomsten av övervikt och fetma ungefär lika hög 

bland människor födda i Sverige som hos människor födda utanför Europa (15).  

 
5.3.6 Sambandet med rökning och fysisk aktivitet 

Två studier (studie ett och två) visade att fysiskt inaktiva människor konsumerade mer 

ultraprocessad mat (6,  9).  medan en annan studie (studie fyra) inte visade något 

samband med fysisk aktivitet (8). Tre studier (studie ett, två och fyra) visade också att 

rökare tenderade att konsumera mer ultraprocessad mat (6, 8,  9),  Enligt Louzada m.fl. 

kan anledningen till att fysisk inaktivitet och rökning leder till en högre konsumtion av 

ultraprocessad mat bero på samma faktorer som utbildningsnivå. Människor som väljer 

bort rökning och är fysiskt aktiva är mer medvetna om sin hälsa och väljer hellre en 

hälsosam livsstil och konsumerar därmed mindre ultraprocessad mat (6).  

 

5.4 Svagheter, styrkor och kritik  
5.4.1 Kritik mot klassificeringssystemet NOVA 

Enligt Silva m.fl. är det viktigt att ha i åtanke att klassificeringssystemet NOVA är relativt 

nytt och att det fortfarande kan ske förändringar och en utveckling av systemet. Vid 

användning av NOVA i forskning är det också viktigt att deltagarna i studierna vet vad 

de har ätit och att forskarna kan klassificera ingredienserna i rätt kategori, för att undvika 

felklassificering av maten (12). Flera av forskarna i de studier som inkluderades i arbetet 

påpekade problemet med att det alltid finns en risk för felklassificering samt under- och 

överrapportering av mat i den typen av studier (8, 9, 12, 25). En annan svaghet med 

klassificeringssystemet NOVA kan vara att olika livsmedelsprodukter klassificeras enligt 

ett system där nyanser inte kan tas hänsyns till. Ultraprocessad mat har en negativ 

stämpel, vilket i de allra flesta fall är välförtjänt, men det går inte bortse ifrån att begreppet 

även är en generalisering och att det även finns livsmedelsprodukter som inte alls är 

hälsoskadliga, men som ändå faller under kategorin ultraprocessad mat. T.ex. 

bröstmjölksersättning och annan barnmat, men även mer hälsosam mat som raw nöt- och 

fruktbarer, näringsdrycker och proteinpulver.   

 

En annan svaghet med klassificeringssystemet NOVA är att det också kan vara svårt att 

avgöra vilka livsmedel som tillhör vilken grupp samt när en maträtt blir ultraprocessad, 

t.ex. vad skillnad är mellan hemlagade och färdigköpta köttbullar. Det kan även vara svårt 

att avgöra vart gränsen för när ett livsmedel blir ultraprocessat går. Om jag kokar 

potatisen, är den då minimalt processad, jämfört med att den blir ultraprocessad om jag 

lägger den i fritösen? Frågor som de här, gör också att det i vissa fall skulle behövas en 

ännu tydligare indelning av ultraprocessad mat.   
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En styrka med klassificeringssystemet NOVA jämfört med andra traditionella 

klassificeringssystem är dock att NOVA inte bara fokuserar på ingredienser och innehåll, 

utan även på hur råvarorna processas, vilket kan tänkas ha en effekt på utvecklingen av 

fetma och kroniska sjukdomar. Många forskare tror att NOVA kan öppna upp för en 

förståelse för hur industriellt producerad mat påverkar vår hälsa och att det kan hjälpa 

myndigheter att skapa kostråd och riktlinjer kring ultraprocessad mat (12). Detta innebär 

dock inte att alla tillåtna processningsmetoder för ultraprocessad mat behöver vara 

hälsoskadliga. Både ugnsgräddning och fritering är tillåtet vid tillagning av 

ultraprocessad mat, där fritering troligtvis har en mer negativ påverkan på livsmedlet än 

ugnsgräddning. 

 
5.4.2 Kritik mot BMI-skalan 

Även BMI-skalan har fått kritik för att i vissa fall vara missvisande. BMI-skalan tar ej 

hänsyn till kroppssammansättningen av muskler och fett och kan därför, trots att den har 

använts mycket i epidemiologiska studier, anses vara en svag indikator på övervikt och 

fetma. Framförallt kan BMI ge ett missvisande resultat hos elitidrottare och 

kroppsbyggare. I vissa fall, t.ex. vid utvärdering av risken för hjärt- och kärlsjukdomar 

samt diabetes, kan midjeomfång vara en bättre indikator, men då arbetet endast fokuserar 

på övervikt och fetma har midjeomfång utelämnats från analys (12, 26).  

 
5.4.3 Svagheter och styrkor i studierna 

Både en svaghet och styrka i de studier som inkluderades i detta arbete var att de alla 

använde sig av klassificeringssystemet NOVA. Styrkan är att alla studier värderade 

livsmedel på samma sätt eftersom de följer samma klassificeringssystem och svagheten 

är som ovan nämnt, att klassificeringssystemet NOVA har brister. Att genomföra en 

liknande studie, men att använda ett annat klassificeringssystem, hade kanske därför gett 

ett annorlunda resultat.   

 

En annan svaghet i de studier som inkluderades i arbetet är att kostvanor och 

matkonsumtion inte har mätts på samma sätt i samtliga studier, vilket kan ha påverkat 

resultatet. Studie ett och två mätte kostvanor med en 24-h-recall där deltagarna fick 

återge vad de ätit under de senaste 24 timmarna (6, 9). Studie tre, fyra och åtta mätte 

kostvanor genom ett frågeformulär, FFQ, där de angav hur ofta de åt olika livsmedel 

under en viss period. Antalet livsmedel varierade dock i de olika formulären mellan 114, 

136 och 85 olika livsmedel (8, 12, 24). Studie sex och sju mätte kostvanor genom att 

deltagarna förde kostdagbok. I studie sex fördes dagbok över hushållets matinköp under 

sju dagar och i studie sju fördes kostdagbok av matkonsumtionen i fyra dagar (5, 7). 

Enligt en studie av Mertens m.fl. som jämförde FFQ och 24-h-recalls visade resultatet att 

FFQ tenderade ge en högre risk för att deltagarna underskattade sitt kostintag jämfört med 

en 24-h-recall (28). Detta kan då indikera att det kan vara problematiskt att jämföra studier 

som har använt sig av olika sätt att rapportera kostvanor. I flera av dessa studier skiljer 

sig även vilka livsmedelsdatabaser som används för att beräkna olika livsmedels energi- 

och näringsinnehåll, vilket också kan påverka resultatet. I en studie av Merchant och 

Deghan sågs att olika maträtter uppskattades ha olika näringsvärden beroende på vilken 

livsmedelsdatabas som användes (29). En sista faktor som också kan ha påverkat 

resultatet är att alla studier inte heller mätte konsumtion av ultraprocessad mat, utan en 

studie (studie sex) istället mätte tillgängligheten i hushållet. 

 

5.5 Andra mekanismer mellan ultraprocessad mat och viktuppgång 

Som tidigare nämnts är både flera forskare och WHO överens om att den grundläggande 

mekanismen bakom viktuppgång är ett för högt energiintag i förhållande till 
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energiförbrukning (15). Att konsumtion av ultraprocessad mat leder till viktuppgång, 

beror troligtvis på den höga energitätheten i de här produkterna vilket lätt leder till ett 

kaloriöverskott (4, 7, 8, 9, 24). Ultraprocessade produkter är även väldigt lättillgängliga i 

dagens samhälle. Det är bekvämt, smidigt och billigt att köpa färdiga industriellt 

producerade produkter. Den aggressiva marknadsföringen samt den goda smaken (från 

kombinationen av socker, salt, fett och artificiella smaker) och att de inte är lika mättande 

som mindre processad mat bidrar till småätning och överätning av ultraprocessade 

produkter (4, 7, 8, 9). De kräver ingen förberedelse, är färdigförpackade, säljs i stora 

portionsförpackningar och är lätta att äta samtidigt som andra aktiviteter görs, t.ex. Tv-

tittande. Vid ett snabbt intag av mat uppmärksammas inte mättnadssignaler på samma 

sätt, vilket kan störa de neurala mekanismer som signalerar mättnad. Energihomeostasen 

påverkas vilket gör att aptitkontrollen inte fungerar som den ska och risken för överätning 

ökar. Enligt Juul och Hemmingsson finns det dock även fler studier som har visat att 

högre processad mat kan påverka fysiologiska funktioner i kroppen som kan leda till 

viktuppgång (4).  

 
5.5.1 Postprandiell energiförbrukning vid högprocessad mat 

Enligt Juul och Hemmingsson finns det en studie som visade att en kost rik på 

ultraprocessad mat sänkte energiförbrukningen upp till 50% jämfört med en lägre 

processad kost (4).  Studien, som är gjord av Barr och Wright, jämförde mättnadsgrad 

och energiförbrukning efter två olika måltider vars sammansättning av 

makronäringsämnen var likvärdiga, men den ena var högprocessad och den andra 

lågprocessad. Resultatet visade att det inte fanns någon statistisk signifikant skillnad i 

mättnadskänsla mellan de två olika måltiderna, däremot var den postprandiella 

energiförbrukningen (energiförbrukning efter måltiden) ungefär 50% lägre sex timmar 

efter att ha ätit högprocessad mat jämfört med den lägre processade maten. Deltagarnas 

basala energiförbrukning (BMR) mättes och för de som ätit den högprocessade måltiden 

sjönk förbrukningen till en nivå under BMR en viss period efter måltiden. Deltagarna som 

ätit den lägre processade måltiden hade en energiförbrukning som aldrig sjönk under 

BMR. Kroppen förbrukade alltså mer energi vid nedbrytning av den lägre processade 

maten, vilket tros bero på att en hög processning resulterar i att maten förlorar både B-

vitaminer, fytonutrienter, isoflavoner, antioxidanter, mineraler, fibrer, aminosyror och 

proteiner. Det finns då färre beståndsdelar i maten som kroppen behöver bryta ned och 

därför behöver t.ex. inte lika mycket enzymer tillverkas, peristaltiken i tarmen blir mindre 

aktiv och upptaget av näringsämnen blir mindre. Alla ovan nämnda processer är 

energikrävande för kroppen, men uteblir till viss del vid intag av högprocessad mat, vilket 

resulterar i en lägre energiförbrukning (30). Det man dock bör vara kritisk till i denna 

studie är att den totala energiförbrukningen över dygnet också bör återges för att kunna 

ge en rättvis bild. Värdena mättes en gång i timmen i sex timmar totalt och efter den sjätte 

timmen var energiförbrukningen lägst. Ser man istället till den totala energiförbrukningen 

över hela dygnet eller den genomsnittliga energiförbrukningen per timme i båda 

grupperna, skulle troligtvis energiförbrukningen vara högre.  

 
5.5.2 Sötningsmedel och förändringar i tarmens bakterieflora 

Enligt Juul och Hemmingsson finns det även forskning som tyder på att sockeralkoholer, 

artificiella sötningsmedel och fruktos, som ofta finns i industriellt producerad mat, kan 

påverka tarmens bakterieflora vilket i sin tur kan leda till en onormal metabolism och 

fetma (4). Payne m.fl. har i en Review-artikel sammanställt forskning om hur 

sammansättningen av tarmens bakterieflora förändras vid konsumtion av 

sockeralkoholer, artificiella sötningsmedel och fruktos och hur det kan påverka 

utvecklingen av fetma. Den här typen av sötningsmedel framställs ofta som ett 
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hälsosammare alternativ till socker och marknadsförs genom att de främjar viktnedgång 

jämfört med användning av traditionellt sockrade produkter. Enligt Payne m.fl. fanns det 

flera olika faktorer till varför de olika sötningsmedlen kunde påverka utvecklingen av 

fetma. För fruktosbaserade sötningsmedel, t.ex. ”high fructose corn suryp” (isoglukos) 

skiljer sig upptagningsmekanismerna i tarmen och metabolismen mellan fri fruktos och 

vanligt socker, sackaros, som är fruktos bundet till glukos. Fri fruktos påverkar även 

hormonfrisättning, t. ex. så frisätts inte insulin vid intag av fri fruktos, vilket även 

resulterar i en otillräcklig utsöndring av leptin. Likaså sockeralkoholer, som är en 

sockerersättningsprodukt som skapas genom hydrogenerering av disackarider, har ingen 

påverkan på insulinnivåerna men kan vid hög konsumtion ge diarréer, vattning avföring, 

orolig mage och illamående. Artificiella sötningsmedel tros påverka vikten genom att öka 

hunger genom stimulering av insulinfrisättning i den cefaliska fasen, påverkan på 

aptitsignaler i tarmen samt att smakreceptorer stimulerar frisättning av GLP-1 (31). 

 

Enligt Payne m.fl. kunde även de här tre grupperna av sötningsmedel påverka tarmflorans 

sammansättning. En misstänkt orsak var att inte alla sötningsmedel bryts ned i 

tunntarmen, utan transporteras till tjocktarmen där de fermenteras av tarmfloran. En 

annan förklaring var att sötningsmedel både består av ämnen som tarmfloran känner igen 

(fruktos), men även ämnen som den inte känner igen (artificiella sötningsmedel och 

sockeralkoholer). För att kunna fermentera även okända ämnen behöver tarmfloran 

anpassa sig till den nya miljön, vilket till slut resulterar i en förändrad tarmflora. 

Förhållandet mellan olika bakterier i tarmfloran kan påverka utvecklingen av fetma (31). 

 
5.5.3 Transfett, övervikt, fetma och bukfetma 

Enligt Juul och Hemmingsson finns det även forskning som tyder på att transfetter, som 

ofta finns i ultraprocessad mat, har en större påverkan på viktuppgång jämfört med andra 

fetter (4).  Astrup m.fl. har i en Review-artikel sammanställt forskning från studier som 

ser ett samband mellan industriellt producerade produkter och övervikt, fetma och 

metabola sjukdomar. Enligt studien har industriellt producerat transfett (IP-TFA), som 

finns i bl.a. friterad mat som pommes frites, snabbmat, kakor och snacks, kopplats till 

viktuppgång och speciellt bukfetma, vilket förklarades bero på att IP-TFA fungerar som 

en ligand för PPAR-g-systemet med biologiska effekter som kan främja bukfetma som 

följd. De beskriver även en studie där två grupper av apor under sex års tid matades med 

en kost bestående av 8% fett, varav den ena gruppen fick transfett och den andra gruppen 

fick enkelomättat cis-fett. Vid studiens slut hade de apor som matades med transfett ökat 

7,2% i kroppsvikt jämfört med 1,8% hos de apor som matades med cis-fett. De apor som 

matades med transfett hade även 30% mer bukfett, en försämrad bortförsel av glukos på 

grund av en postprandiell hyperinsulinemi, en förhöjd fruktosamin samt ett förhöjt 

blodsocker vid studiens slut jämfört med de apor som matades med cis-fett. Studien anses 

ge starka evidens för att transfett har en koppling till viktuppgång, bukfetma, 

insulinresistens och diabetes typ 2 (32). 

 
5.5.4 Ämnen som stimulerar insulinfrisättning 

Enligt Juul och Hemmingsson finns det även forskning som tyder på att 

konserveringsmedlet monoacylglycerol, det artificiella sötningsmedlet sackarin samt 

bisfenol A som kan finnas i industriellt producerade produkters förpackningar, kan 

stimulera insulinfrisättning vilket i sin tur ökar både matintaget och insulinresistensen (4). 

Enligt studien av Barbara m.fl. finns det flera föroreningar i miljön som har visats ge 

förändraringar i bukspottskörtelns β-celler som frisätter insulin, men som inte har visats 

ha ett samband med diabetes. Det finns dock undantag, t.ex. bisfenol A (BPA) som i 

studier har kunnat kopplas till diabetes. BPA verkar genom att binda till 



  
 

29 

östrogenreceptorer, vilket kan leda till störningar i endokrina signalvägar och orsakar 

försämrad funktion av β-cellerna. Monoglycerider och artificiella sötningsmedel sågs i 

studien öka insulinsekretionen genom att stimulera produktionen av reaktiva 

syreföreningar som direkt stimulerar insulinsekretionen. En för hög insulinsekretion kan 

leda till ökat matintag, insulinresistens och ökad inlagring av fett. En ökad fettmassa ökar 

fria fettsyror och cytokiner som sedan i sin tur ökar både insulinfrisättningen och 

insulinresistensen (33).  

 
5.5.5 Ämnen som hämmar leptinsfrisättning 

Enligt Juul och Hemmingsson finns det slutligen även forskning som tyder på att  

livsmedelstillsatserna natriumsulfit, natriumbensoat och kurkumin kan bidra till fetma 

genom att sänka leptinfrisättning (4). I studien av Ciardi m.fl. studerades fettcellers 

sekretion av leptin efter att de utsattes för ovan nämnda livsmedelstillsatser. Efter 12 

timmar hade en signifikant minskning av leptinsekretion skett i fettcellerna som utsattes 

för natriumbensoat och kurkumin och efter 24 timmar skedde samma sak i fettcellerna 

som utsattes för natriumsulfit. Minskningen i cirkulerade leptin i kroppen tros vara 

tillräcklig för att skapa en miljö i kroppen som är gynnsam för utveckling av fetma (20). 

En adekvat produktion av leptin är som tidigare nämnt viktigt för en normal funktion av 

aptitreglering, reglering av matintag och energihomeostas (20). 

 

5.6 Följder av ultraprocessad mat, övervikt och fetma 

Tidigare forskning kring följderna av både fetma och en hög konsumtion av 

ultraprocessad mat innefattar ungefär samma sjukdomar och hälsobesvär, t.ex. 

kardiovaskulära sjukdomar, diabetes typ 2, högt blodtryck, dyslipidemi, gallsten, cancer, 

depression och ångest (4, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 17). En relevant fråga här är ”vad som är 

hönan och vad som är ägget”. Frodas de här sjukdomarna av övervikten och fetman i sig, 

eller är det den maten som konsumeras som ger övervikt och fetma som egentligen är 

orsaksmekanismen till sjukdomarna.  

 

Fetma klassas idag som en folkhälsosjukdom (17), men kanske är fetma egentligen bara 

ett symtom på en längre tids ohälsosam livsstil och inte en sjukdom i sig. Det faktum att 

följderna av både konsumtion av ultraprocessad mat och fetma är ungefär densamma, gör 

att det känns väldigt relevant att fortsätta driva forskningen kring varför fetma är en 

hälsorisk framåt.   

 

5.7 Att vända trenden med viktuppgång, övervikt och fetma 

Flera forskare är överens om att både strukturella faktorer och vårt ätbeteende behöver 

förändras för att kunna vända trenden med ökad konsumtion av ultraprocessad mat och 

efterföljande viktuppgång bland befolkningen. Vi behöver få mer information om 

riskerna med ultraprocessad mat och uppmuntras till att göra hälsosammare matval. 

Medelhavskosten, som i många studier har visats ha flera positiva effekter på hälsan, 

borde t.ex. förespråkas mer. Medelhavskost är baserad på färsk mat som frukt, grönsaker, 

linser, nötter, olivolja och fisk (8). 

 

Nardocci m.fl. menar också att det måste ske en strukturell förändring i hela samhället 

som gör det lättare att välja hälsosammare alternativ för att möjliggöra en minskning av 

konsumtion av ultraprocessad mat. T.ex. förbud av reklam för ultraprocessad mat och 

dryck för barn, höjd skatt på ultraprocessade produkter och lägre priser på hälsosam mat. 

Förändringarna behöver starta redan för små barn, där de t.ex. får lära sig att laga 

hemlagad mat i skolan (6). Juul och Hemmingsson har liknande tankar. De anser att 
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nationella kostråd borde ändras och att även ultraprocessad mat borde tas i beaktning.  

Fördelarna med att laga hemlagad mat från grunden bör uppmärksammas mer och 

ultraprocessad mat på skolor, sjukhus och arbetsplatser bör minimeras för att istället 

servera hemlagad mat. De är även för beskattning av ultraprocessade produkter och anser 

att marknadsföring av ultraprocessade produkter bör regleras (4). 

 

Enligt WHO går det att förebygga både övervikt, fetma och ej smittsamma sjukdomar 

genom att reglera sin matkonsumtion och genom att vara fysiskt aktiv. Individen själv 

bör se till att begränsa sitt totala energiintag av fett och socker, öka intaget av frukt, 

grönsaker, baljväxter, nötter och spannmål, men de anser även att strukturen kring 

matkonsumtion i samhället behöver förändras för att optimera möjligheterna för den 

enskilda individen att göra hälsosamma matval. De anser att de stora aktörerna inom 

matindustrin har ett stort ansvar och att de borde arbeta mer med att främja hälsa, t.ex. 

genom att minska fett, socker och saltinnehållet i sina produkter och istället skapa 

hälsosamma och näringsrika produkter samt genom att begränsa marknadsföringen, 

speciellt den riktad mot barn och ungdomar, av mat rik på socker, salt och fett (15).  

 

5.8 Information från exkluderade studier 

Eftersom studier som endast studerade barn samt studier som endast studerade processad 

mat (NOVA-grupp 3) och ultraprocessad mat (NOVA-grupp 4) som en gemensam grupp 

exkluderades, exkluderades även automatiskt de fåtal studier som inte visade på något 

samband mellan ultraprocessad mat, ett högt BMI, övervikt och fetma. Jag var inte 

medveten om det innan jag hade läst alla studier och började sammanställa resultatet och 

kan därför intyga att jag inte på något sätt har försökt vinkla resultatet. 

 

För att skapa en mer nyanserad bild vill jag ändå påtala att det finns ett fåtal studier som 

inte ser ovan nämnda samband, men de studierna har även en något annorlunda design än 

de studier som inkluderas i arbetet. Ett exempel är en brasiliansk studie baserad på 

ungdomar som gick första året i High School där ett omvänt samband upptäcktes mellan 

konsumtionen av ultraprocessad mat och både BMI och andelen kroppsfett. De deltagare 

som hade lägst BMI var de som konsumerade mest ultraprocessad mat. Precis som i de 

flesta övriga studier var ändå en högre konsumtion av ultraprocessad mat associerat med 

en sämre nutritionsprofil, t.ex. intaget av frukt, grönsaker och fibrer var lägre och 

sockerintaget högre hos grupp 4 jämfört med grupp 1, men det totala energiintaget var 

lägre (34). Resultatet stöds även av information från boken Medicinska sjukdomar, där 

det påtalas att uppkomstmekanismer för fetma hos barn är till större del genetiskt 

betingade än livsstilsbetingade (17).  

 

Det finns även en brittisk studie vars resultat visar att ultraprocessad mat inte har något 

samband med ett högre BMI, övervikt eller fetma. Studien använde sig dock inte av 

klassificeringssystemet NOVA, utan ett äldre system med endast tre grupper, där 

processad mat och ultraprocessad mat tillsammans bildade en grupp. En förklaring till att 

sambandet saknades i studien är att i kategorin processad mat ingår matprodukter som 

kan ha en god hälsoprofil utan effekt på viktuppgång, t.ex. konserverad frukt, saltade 

nötter och konserverade baljväxter (11, 33). I studie sex av Canella m.fl. som inkluderades 

i arbetet studerades processad mat (NOVA-grupp 3) och ultraprocessad mat (NOVA-

grupp 4) både separat och tillsammans. Som tidigare nämnts visade studiens resultat ett 

samband mellan ultraprocessad mat, övervikt och fetma. Resultatet för processad och 

ultraprocessad mat tillsammans visade också på ett högre BMI samt högre förekomst av 

både övervikt och fetma i grupp 4 jämfört med grupp 1. Däremot fanns det inget samband 

mellan processad mat ensamt och ett högre BMI, övervikt eller fetma (7). 
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5.9 Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att i framtiden läsa mer forskning om hur processning påverkar 

utveckling av både övervikt, fetma och ej smittsamma sjukdomar. Eftersom forskningen 

pekar på att det finns ett samband mellan ultraprocessad mat, övervikt och fetma anser 

jag även att det behöver fortsätta undersökas hurvida det egentligen är sammansättningen 

av näringsämnen eller processningen i dessa livsmedel som är orsaken. Det skulle även 

vara intressant klassificeringssystemet NOVA ytterligare utvecklades i framtiden för att 

möjliggöra studier på den allra mest processade maten, den mat som verkligen är 

”skräpmat”. 

 

5.10 Konklusion 

Efter att ha studerat de åtta studier som inkluderades i arbetet går det att dra slutsatsen att 

det finns ett samband mellan konsumtion av ultraprocessad mat, övervikt och fetma vid 

användning av klassificeringssystemet NOVA. I samtliga studier som har värderat 

sambandet går det också se att de deltagare som har högst BMI även tillhör den grupp 

som konsumerar mest ultraprocessad mat. Oberoende av varandra säger olika källor att 

både konsumtionen av ultraprocessad mat samt förekomsten av övervikt och fetma har 

ökat i både Sverige och i världen och av den informationen går det dra slutsatsen, precis 

som flera forskare redan påpekat, att den ökade konsumtionen av ultraprocessad mat är 

en drivande faktor för den pandemi av övervikt och fetma som råder i världen. 

 

Det går även att dra slutsatsen att en högre konsumtion av ultraprocessad mat påverkar 

det totala energiintaget, fördelningen av makronäringsämnen samt intaget av 

mikronäringsämnen. Framförallt resulterar en ökad konsumtion av ultraprocessad mat i 

ett minskat proteinintag, fiberintag, kaliumintag och en minskad konsumtion av mat från 

de tre övriga NOVA-grupperna, men även i ett ökat totalt energiintag, fettintag (inklusive 

mättat fett, fleromättat fett, transfett och kolesterol), sockerintag och natriumintag.  

 

Slutligen går det även dra slutsatsen att konsumtionen av ultraprocessad mat är högst 

bland vita/infödda människor, yngre människor, rökare, fysiskt inaktiva och eventuellt 

även de med lägre utbildning. Det går också se ett samband med ultraprocessad mat och 

landets ekonomiska status. Tillgänglighet och konsumtion av ultraprocessad mat verkar 

både enligt tidigare forskning och det här arbetet vara högre i höginkomstländer och lägre 

i låg- och medelinkomstländer. En sammanfattning av konklusionen visas nedan i figur 2 

och en mer detaljerad analys av resultatet visas i bilaga 1.  
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Konsumtion av Ultraprocessad mat har ett 

samband med: 

• Minskat proteinintag 

• Minskat fiberintag 

• Minskad konsumtion av mat från 

NOVA-grupperna 1, 2 och 3 

• Ökat totalt energiintag 

• Ökat fettintag, inklusive mättat fett, 

fleromättat fett, transfett och 

kolesterol 

• Ökat intag av totalt socker 

• Ökat natriumintag 

• Minskat kaliumintag 

Konsumtion av Ultraprocessad mat 

är högst bland: 
• Vita/infödda människor 

• Yngre människor 

• Rökare 

• Fysiskt inaktiva 

• Människor med lägre 

utbildning (svagt samband) 

Figur 2. Sammanfattning av konklusion. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Analys av resultat 
Konsumtion av ultraprocessad mat har ett samband 

med… 

Studier som 

visar på ett 

samband 

Studier som 

ej visar ett 

samband 

…ett ökat totalt energiintag Studie 1,4,5,8 Studie 3,7 

…ett minskat proteinintag Studie 1,4,7,8  

…ett minskat fiberintag Studie 1,4,7,8  

…ett ökat intag av totalt fett Studie 1,4,7,8  

…ett ökat intag av mättat fett Studie 1,4,7,8  

…ett ökat intag av fleromättat fett Studie 1,4  

…ett ökat intag av transfett Studie 8  

…ett ökat intag av kolesterol Studie 8  

…ingen förändring i intag av enkelomättat fett Studie 1,4  

…ett ökat kolhydratsintag Studie 1,7 Studie 4,8 

…ett ökat sockerintag Studie 1,7  

…ett minskat intag av kalium Studie 7  

…ett ökat intag av natrium Studie 7,8  

…ett ökat intag av järn Studie 8  

…ett ökat intag av kalcium Studie 8  

…en minskad konsumtion av mat från grupp 1 och 2 Studie 1,3,7  

…en minskad konsumtion mat från grupp 1,2 och 3 Studie 1,7  

…en ökad konsumtion av skräpmat Studie 4  

…högre konsumtion hos kvinnor Studie 1,8  

…högre konsumtion hos män Studie 2  

…högre konsumtion hos yngre människor Studie 1,2  

…högre konsumtion hos lägre utbildade Studie 1,2 Studie 4 

…högre konsumtion hos högre utbildade Studie 8  

…högre konsumtion hos personer med lägre inkomst Studie 1 Studie 2 

…högre konsumtionen hos personer med högre inkomst Studie 8 Studie 2 

…högre konsumtion hos vita/infödda Studie 1, 2  

…högre konsumtion hos ogifta eller skilda Studie 1, 8 Studie 4 

…högre konsumtion hos fysiskt inaktiva människor Studie 1,2  Studie 4 

…högre konsumtion hos rökare Studie 1,2,4  
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