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Förord 

Denna riskhanteringsrapport baseras på World Cancer Reasearch Fund (WCRF) två 
rapporter som har sammanställt den vetenskapliga litteraturen med avseende på olika 
faktorer som kan öka respektive minska risken för canceruppkomst. Den första rappor-
ten publicerades 1997 och senare i uppdaterad version 2007. I den senare rapporten ges, 
med avsikt att minska cancerinsjuknandet, tio rekommendationer baserade på nuvarande 
kunskap om den betydelse livsmedel, näring och fysisk aktivitet spelar för cancerupp-
komst. En av slutsatserna i WCRF 2007-rapporten är att det finns övertygande veten-
skapliga bevis för att konsumtion av rött kött och charkuteriprodukter är en riskfaktor 
för uppkomst av kolorektalcancer (tjock- och ändtarmscancer).  
 
Livsmedelsverkets risk- och nyttovärderingsavdelning har publicerat en riskvärderings-
rapport i vilken de har beaktat de fortlöpande uppdateringarna från WCRF, en samman-
ställning av relevanta artiklar från 2005 och fram till 2013 samt den senaste svenska 
matvaneundersökningen med konsumtionsdata från 2011-2012. Den huvudsakliga  
frågan som besvaras i riskvärderingsrapporten är om rekommendationerna från WCRF 
är motiverade och relevanta även för svenska konsumenter. Rapporten finns publicerad  
i Livsmedelsverkets rapport 3/2014 (Colorectal cancer-incidence in relation to con-
sumption of red and processed meat. Darnerud, P.O. and Ilbäck, N-G). 
 
I denna rapport redovisas Livsmedelsverkets slutsatser av de vetenskapliga litteratur-
sammanställningarna, samt de avvägningar som har gjorts där även andra relevanta  
faktorer har vägts in för att bedöma relevansen för rådet.   
 
Relevanta faktorer som har beaktats i denna risk- och nyttohanteringsrapport är miljö, 
djurskydd, antibiotikaresistens, svensk matkultur och tradition samt konsekvenser för 
näringen. Relevanta faktorer som också är beaktade är om konsekvensen av åtgärden är 
proportionerlig i förhållande till den eventuella risk eller nytta som den bedöms utgöra 
och/eller om en åtgärd är praktiskt genomförbar och bedöms vara effektiv. 
 
Rapportens syfte är att tydligt redovisa hur Livsmedelsverket motiverar rådet.  
 
I den projektgrupp som arbetat med riskhanteringen har Rickard Bjerselius, toxikolog, 
Jorun Sanner Färnstrand, kommunikationsstrateg och Åsa Brugård Konde, nutritionist 
deltagit. 
 
 
 
Livsmedelsverket den 16 juni 2014 
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Hanteringsåtgärd för konsumenterna 

Råd om att begränsa konsumtionen av rött kött och charkuteriprodukter till cirka 500 
gram kött per vecka (tillagad vikt), och då särskilt konsumtionen av charkuteriproduk-
ter, samt att välja det kött man äter utifrån omsorg om miljö och djurhälsa. 

 

Motiv för hanteringsåtgärden 

Risk- och nyttovärdering 
World Cancer Research Fund (WCRF) är en fristående organisation som samarbetar 
med det amerikanska cancerinstitutet. WCRF har i två rapporter sammanställt den ve-
tenskapliga litteraturen med avseende på olika faktorer som kan öka respektive minska 
risken för canceruppkomst. Den första rapporten publicerades 1997 och senare i upp-
daterad version 2007. I den senare rapporten ges, med avsikt att minska cancerinsjuk-
nandet, tio rekommendationer baserade på nuvarande kunskap om den betydelse livs-
medel, näring och fysisk aktivitet spelar för canceruppkomst. En av slutsatserna i 
WCRF 2007-rapporten är att det finns övertygande vetenskapliga bevis för att konsumt-
ion av rött kött och charkuteriprodukter är en riskfaktor för uppkomst av kolorektalcan-
cer (tjock- och ändtarmscancer). WCRF gav därför rekommendationen att på individ-
nivå begränsa konsumtionen till 500 gram per vecka av rött kött (tillagad vikt), vilket 
motsvarar cirka 700 gram rått kött, och att undvika konsumtion av charkuteriprodukter. 
Motsvarande rekommendation på populationsnivå, det vill säga medelkonsumtionen  
i befolkningen, är 300 gram per vecka tillagat rött kött. 

 
• Tjock- och ändtarmscancer (kolorektalcancer) är den tredje vanligaste cancer-

formen i Sverige, den näst vanligaste i övriga Europa och den tredje vanligaste  
i världen. 

• 2012 rapporterades uppskattningsvis totalt 3,45 miljoner nya cancerfall i Europa. 
• I Sverige insjuknar varje år  uppskattningsvis 6 200 personer i tjock- och änd-

tarmscancer (Cancer i siffror 2013, Socialstyrelsen och Cancerfonden). Cancer-
formen har dödlig utgång i nästan hälften av fallen.  

• Det finns i den vetenskapliga litteraturen en stor samstämmighet i att de livsme-
del vi äter, och de ämnen som finns i dessa, har en viktig roll både för att hindra 
och initiera cancer i tjock- och ändtarmen.  

• Troligen fordrar cancerprocessen att flera faktorer agerar tillsammans i en  
sekvens av händelser, genom initiering, promotion och progression. Möjliga  
faktorer och mekanismer bakom alla dessa steg kan antas finnas närvarande  
i rött kött och charkuteriprodukter, men troligen i varierande mängd. 
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Definition av kött- och charkuteriprodukter i rapporten 
De definitioner av olika köttyper som inkluderas i WCRF-rapporterna är följande. 

Rött kött (”red meat”)  
Nötkött, griskött, lammkött och getkött från tamboskap.  
 
WCRFs bedömning är att kött från vilda djur, såsom älg, hjort och vildsvin kan antas 
tillhöra kategorin rött kött, men dessa vilda djurslag har inte inkluderats i WCRF defi-
nition för rött kött. Studier som belyser samband mellan konsumtion av det nämnda 
viltköttet och tjock- och ändtarmscancer saknas också. Fågel, såsom kyckling och kal-
kon, är inte inkluderade i WCRFs definition av rött kött. 
 
Livsmedelsverkets bedömning är att även kött från ren kan antas innehålla liknande 
riskfaktorer som rött kött.  
 
Köttprodukter som inte består av helt kött, och som inte har framställts med någon eller 
några av de nedanstående konserveringsmetoderna, är inkluderade i WCRFs definition 
av rött kött. Exempel på sådana produkter som är vanligt förekommande i Sverige är 
köttbullar, hamburgare, färdigrätter med kött etc. 

Charkuteriprodukter (”processed meat”)  
Med charkuteriprodukter menas kött som är konserverat med en eller flera konserve-
ringsmetoder, till exempel nitritsaltning, rökning och/eller torkning. Exempel på charku-
teriprodukter är bacon, skinka, korvar som ska värmas (t.ex. varm korv, falukorv etc.) 
korvar som inte behöver vämas (t.ex. salami etc.), isterband, sylta, blodpudding, paté, 
leverpastej, köttpålägg, kallskuret kött och konserverat kött. Även kött från fågel kan 
behandlas med samma konserveringsmetoder.  
 
I föreliggande rapport åsyftas ”rött kött” och ”charkuteriprodukter” enligt beskrivningen 
ovan. De rekommenderade mängder som redovisas i WCRF är vikt i gram tillagat kött. 
500 gram per vecka av tillagat rött kött motsvarar cirka 700 gram per vecka av rått kött. 

 
Samband mellan konsumtion av rött kött och tjock- och ändtarmscancer  

• De slutsatser som dras i WCRF 2007-rapporten om samband mellan konsumtion 
av rött kött och tjock- och ändtarmscancer är grundade på resultat från i första 
hand 16 kohortstudier1 med ett deltagarantal från 23 000 till 478 000 personer. 

• De studier som rapporterar om konsumtion av rött kött som riskfaktor för tjock- 
och ändtarmscancer (13 studier) har, om man jämför den högsta konsumtions-

                                                 
 
1 Kohortstudie; Kohortstudier är undersökningar som följer en avgränsad och noggrant beskriven grupp, en kohort, 
under längre tid. När hälsorisker ska studeras vetenskapligt är ofta kohortstudier det bästa alternativet. Ofta jämförs 
undergrupper i kohorten som (utan forskarnas medverkan) har fått olika behandling eller utsatts för olika hälsorisker. 
Stora och långvariga kohortstudier kan till exempel påvisa ovanliga och sena skador till följd av behandlingar eller 
beteenden. Ett känt exempel är en brittisk kohortstudie på 1950-talet som bevisade sambandet mellan rökning, sjuk-
domar och död. 
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gruppen med den lägsta konsumtionsgruppen, en relativ riskökning på över 1  
i samtliga 13 studier. En relativ riskökning på över 1 indikerar ett positivt sam-
band mellan konsumtion och canceruppkomst. I fyra av dessa var sambandet 
statistiskt signifikant. 

• Ett dos-responssamband kunde observeras i kohortdata där studiedesignen tillät 
detta (5 studier) och en riskökning av tjock- och ändtarmscancer kunde ses vid 
en konsumtion av rött kött vid fem eller fler tillfällen per vecka. 

• Metaanalyser2 av 7 respektive 15 kohortstudier gav en relativ riskökning för 
tjock- och ändtarmscancer vid en konsumtion av 100 respektive 120 g rått rött 
kött per dag (700-840 gram per vecka), jämfört med en lägre konsumtion av rött 
kött.  

• De kohortstudier och review-artiklar som publicerats efter 2007, alltså efter den 
senaste WCRF-rapporten, stödjer i stort slutsatserna för ett samband mellan kon-
sumtion av rött kött och tjock- och ändtarmscancer.  

• Den rapporterade riskökningen för dessa cancerformer har varierat i olika stu-
dier. Enligt uppskattningar av Pan et al. (2012) kan 9,3 procent (män) respektive 
7,8 procent (kvinnor) av det totala antalet dödsfall undvikas om individer kon-
sumerar mindre än cirka 300 gram rött kött per vecka (tillagad vikt). 

• De mest diskuterade och undersökta föreslagna specifika riskfaktorerna i veten-
skaplig litteratur är kopplade till hemjärn, fett, heterocykliska aminer, kolesterol, 
salt, protein och virus.  

• Andra faktorer som kan kopplas till ökad risk för cancer är till exempel alkohol, 
högt energiintag och lågt grönsaksintag. Dessa och även andra livsstilsfaktorer 
har studierna justerat för, men trots det kvarstår sambandet mellan rött kött och 
charkuteriprodukter och tjock- och ändtarmscancer. 

Samband mellan konsumtion av charkuteriprodukter och tjock- och ändtarms-
cancer 

• De slutsatser som dras i WCRF 2007-rapporten om samband mellan konsumtion 
av charkuteriprodukter och tjock- och ändtarmscancer är grundade på resultat 
från i första hand 14 kohortstudier med ett deltagarantal från 1 524 till 478 000 
personer. 

• 12 av de 14 kohortstudierna rapporterade en ökad relativ cancerrisk vid kon-
sumtion av charkuteriprodukter, vid en jämförelse mellan den högsta konsumt-
ionsgruppen och den lägsta konsumtionsgruppen. I tre av dessa var sambandet 
statistiskt signifikant. 

• Ett dos-responssamband finns mellan konsumtionsfrekvens av charkuteriproduk-
ter och ökad risk för tjock- och ändtarmscancer.  

• Metaanalyser av 5 respektive 14 kohortstudier gav en relativ riskökning för 
tjock- och ändtarmscancer vid en konsumtion av 30 respektive 50 gram charku-
teriprodukter per dag (210-350 gram per vecka), jämfört med en lägre konsumt-
ion av charkuteriprodukter. 

                                                 
 
2 Metaanalys; en statistisk metod som utnyttjar och sammanställer resultaten från ett varierande antal 
sinsemellan helt oberoende studier för att belysa t.ex. värdet av en behandling vid en viss sjukdom. 
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• De kohortstudier och review-artiklar som publicerats efter 2007, alltså efter den 
senaste WCRF-rapporten, stödjer i stort slutsatserna för ett samband mellan kon-
sumtion av charkuteriprodukter och tjock- och ändtarmscancer.  

• De mest diskuterade och undersökta föreslagna specifika riskfaktorerna i veten-
skaplig litteratur är kopplade till hemjärn, fett, heterocykliska aminer, nitrit och 
nitrosaminer, kolesterol, salt, protein och virus.  

• Andra faktorer som kan kopplas till ökad risk för cancer är till exempel alkohol, 
högt energiintag och lågt grönsaksintag. Dessa och även andra livsstilsfaktorer 
har studierna justerat för, men trots det kvarstår sambandet mellan rött kött och 
charkuteriprodukter och tjock- och ändtarmscancer. 

• Konsumtion av charkuteriprodukter från fågel bland deltagarna i de ingående 
studierna bedöms som mycket liten. Det är därför oklart om konsumtion av 
charkuteriprodukter av fågel påverkar risken för tjock- och ändtarmscancer. 

Osäkerheter i riskvärderingen 
• Orsakssambandet är inte helt utrett, då det saknas en fastställd enskild mekanism 

för att förklara hur rött kött och charkuteriprodukter kan ge upphov till tjock- 
och ändtarmscancer.  

• Det är en mycket stor variation i vad som beskrivits som charkuteriprodukter, 
och kategorierna av charkuteriprodukter kan skilja från studie till studie. Detta 
innebär i många fall stora svårigheter när man ska utvärdera och jämföra om det 
finns ett samband finns i epidemiologiska3 studier mellan konsumtion av speci-
fika charkuteriprodukter och uppkomst av tjock- och ändtarmscancer.  

Sammanfattning av sambandet mellan konsumtion av rött kött och charkuteri-
produkter och tjock- och ändtarmscancer 

• Sammanfattningsvis visar Livsmedelsverkets genomgång av aktuell vetenskap-
lig litteratur att det finns tydlig vetenskaplig evidens som visar ett samband mel-
lan  konsumtion av rött kött och charkuteriprodukter som uppgår till mer än 500 
gram per vecka, och ökad risk för tjock- och ändtarmscancer.  

• Samtliga 14 kohortstudier som klarade inklusionskriterierna i den systematiska 
litteraturöversikten visade att intag av rött kött och charkuteriprodukter kan vara 
en riskfaktor för tjock- och ändtarmscancer.  

• Litteraturgenomgången visar att det föreligger en relativt större riskökning för 
charkuteriprodukter, jämfört med rött kött.   

• De kohortstudier och review-artiklar som publicerats efter 2007, alltså efter den 
senaste WCRF-rapporten, stödjer i stort slutsatserna att intag av rött kött och 
charkuteriprodukter kan vara en riskfaktor för tjock- och ändtarmscancer.  

                                                 
 
3 Epidemiologisk studie; vetenskaplig studie vars mål är att belysa utbredningen av en sjukdom eller ett 
annat hälsoproblem i en befolkning och/eller att klarlägga dess orsaksfaktorer (riskfaktorer), huvudsaklig-
en sådana som tillhör miljön (t.ex. levnadsvanor eller kostvanor). 
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Andra risker förknippade med konsumtion av rött kött och/eller charkuteripro-
dukter 

• I de kostmönster som förknippas med låg risk för kroniska sjukdomar ingår end-
ast en begränsad mängd kött från får, nöt och gris samt charkuteriprodukter från 
olika köttslag (Wirfalt et al., 2013).  

• Kött och charkuteriprodukter har i populationsstudier associerats med ökad risk 
för typ 2 diabetes (NNR 2012, Food, food patterns and health outcomes Guide-
lines for a healthy diet). 

• Charkuteriprodukter har ofta hög salthalt och höga saltintag är associerade med 
högt blodtryck, och hjärt- och kärlsjukdom (NNR 2012, Sodium as salt).  

• Ett antal studier har även publicerats i den vetenskapliga litteraturen där man har 
påvisat ett samband mellan konsumtion av rött kött och/eller charkuteriprodukter 
och andra former av cancer i t.ex. bukspottskörtel, lever, lunga, matstrupe och 
bröstkörtel (t.ex. Cross et al., 2007; Larsson and Wolk, 2012; Farvid et al., 
2014). 

Nytta med rött kött och charkuteriprodukter 
• Kött är en bra källa till många näringsämnen. Enligt Livsmedelsverkets senaste 

undersökning av vuxna svenskars matvanor (Riksmaten – vuxna 2010-11)  
bidrog (rött) kött och kötträtter med över 20 procent av intaget av zink och 13 
procent av intaget av järn i befolkningen. De bidrog också med 10-20 procent  
av intaget av flera B-vitaminer, samt 16 procent av intaget av protein.  

• Blodmat och leverpastej är särskilt järnrika och kan därför vara viktiga för att 
tillgodose vissa gruppers järnbehov, till exempel barn, gravida och kvinnor  
i fertil ålder/kvinnor med stora menstruationsblödningar. 

Risker med låg konsumtion av rött kött och charkuteriprodukter 
• Med utgångspunkt från konsumtionsdata och scenario-beräkningar gjordes en 

uppskattning av om en minskad köttkonsumtion till WCRF:s nivå (500 gram per 
vecka) och uteslutande av charkuteriprodukter skulle få negativa näringsmässiga 
konsekvenser (TemaNord 2013:506). Den generella slutsatsen var att en minsk-
ning av köttkonsumtionen enligt WCRF-rekommendationen inte får några nega-
tiva näringsmässiga konsekvenser för befolkningen. 

• Att ytterligare minska konsumtion av rött kött kan leda till att behovet av speci-
fika näringsämnen, som till exempel järn, zink och selen inte tillgodoses. Detta 
gäller särskilt barn och kvinnor i fertil ålder. En väl sammansatt kost utan rött 
kött kan dock tillgodose näringsbehovet även i dessa grupper. 

Konsumtion av rött kött och charkuteriprodukter i Sverige 
• Medelkonsumtionen av tillagat rött kött och charkuteriprodukter var enligt 

Riksmaten – vuxna 2010-11 (18-75 år), för kvinnor cirka 320 gram respektive 
cirka 160 gram i veckan. Totalt cirka 480 gram per vecka, varav 34 procent 
charkuteriprodukter.  

• Medelkonsumtionen av tillagat rött kött och charkuteriprodukter var enligt 
Riksmaten 2010-11 (18-75 år), för män cirka 520 respektive 280 gram i veckan. 
Totalt cirka 800 gram per vecka, varav 35 procent charkuteriprodukter.  
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• Medelkonsumtionen i Sverige ska jämföras med WCRF:s rekommendation på 
populationsnivå, det vill säga 300 gram rött kött per vecka.  Medelkonsumtionen 
av rött kött och charkuteriprodukter  för kvinnor och män i Sverige ligger på 
cirka 160 respektive cirka 270 procent jämfört med WCRF:s 300 gram. 

• Motsvarande jämförelse med WCRF:s rekommendation på individnivå, 500 
gram per vecka, visar att 42 procent av svenska kvinnor och 72 procent av 
svenska män har en konsumtion som överstiger 500 gram rött kött och charkute-
riprodukter per vecka (Bilaga 1.).  

• De svenska män som hade högst konsumtion (de 5 procent som åt mest) åt cirka 
1 670 gram tillagat rött kött (inklusive inälvs- och blodmat) och charkuteripro-
dukter i veckan. Motsvarande siffra för svenska kvinnor var cirka 1 000 gram.  

• Sammantaget visar den senaste svenska matvaneundersökningen bland den 
vuxna befolkningen (18-75 år), Riksmaten 2010-11, att både medelkonsumtion-
en på populationsnivå och konsumtionen på individnivå av tillagat rött kött och 
charkuteriprodukter, är hög i Sverige jämfört med den medelkonsumtion och in-
dividkonsumtion som rekommenderas av WCRF, 300 gram per vecka respektive 
500 gram per vecka. 

Andra faktorer som har beaktats 

Nuvarande råd till svenska konsumenter 
• Livsmedelsverket ger idag råd om att äta mindre av salta kött- och charkuteri-

produkter, som ett sätt att minska saltintaget, samt att välja kött- och charkuteri-
produkter som är märkta med Nyckelhålet, som ett sätt att minska intaget av 
mättat fett. 

• Livsmedelsverket informerar om miljöpåverkan från olika livsmedelskategorier. 
Köttets miljöpåverkan är stor och omfattar många områden såsom klimat, över-
gödning och biologisk mångfald. 

• Livsmedelsverket informerar om att kött är en bra källa till många näringsäm-
nen, och att blodmat och leverpastej är järnrika och därför kan vara viktiga för 
att tillgodose vissa gruppers järnbehov. Kött är dock inte en nödvändig del av ett 
näringsmässigt hälsosamt kostmönster, utan kan ersättas med andra livsmedel.  

Rött kött och charkuteriprodukters påverkan på miljön  
Kött, och speciellt rött kött, är det livsmedel som har störst klimatpåverkan. Köttkon-
sumtionen har i Sverige ökat med 40 procent sedan 1990-talet (”Miljöpåverkan från 
animalieprodukter – kött, mjölk och ägg”, Livsmedelsverkets rapport 17/2013).  

Positiv miljöpåverkan 
• All animalieproduktion i Sverige bidrar till att jordbruksmark brukas. 
• Framförallt nötkreatur och får förekommer i skogsbygd och bidrar därmed mest 

till att nedläggning av jordbruksmark undviks. 
• Stallgödseln från djuren bidrar till åkermarkens mullhalt och markstruktur. 
• I Sverige hjälper betande djur till att hålla naturbetesmarker öppna vilket gynnar 

många hotade arter som är beroende av att dessa marker inte växer igen.  

http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/mat_miljo/2013_livsmedelsverket_17_animalieproduktionens_miljopaverkan.pdf
http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/mat_miljo/2013_livsmedelsverket_17_animalieproduktionens_miljopaverkan.pdf
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• Idisslarna skapar ett behov av vallodling, som är positivt för markens bördighet.  
• Ur både miljö- och svinnsynpunkt är det bra att använda hela djuret efter slakt 

och där är olika charkuteriprodukter ett viktigt användningsområde.  

Negativ miljöpåverkan 
Klimat 

• Djurproduktionen står för nästan 15 procent av världens totala utsläpp av växt-
husgaser.  

• Utsläppen kommer främst från foderproduktion, djurens fodersmältning, gödsel 
samt omvandling av naturlig mark som regnskog till jordbruksmark för bete och 
foderodling. 

• Nöt och får, som är idisslande djur, orsakar på grund av sin fodersmältning sär-
skilt stora utsläpp av växthusgaser.  

• Fodret står för en relativt stor del av köttproduktionens utsläpp av växthusgaser, 
särskilt för kyckling och gris.  

 
Biologisk mångfald  

• Ur ett globalt perspektiv minskar den biologiska mångfalden på grund av dagens 
animalieproduktion genom användning av växtskyddsmedel i foderodling, göd-
selutsläpp och uppodling av naturmarker (för foderodling eller bete). 

 
Övergödning 

• Hur mycket köttproduktionen bidrar till övergödning beror bland annat på var 
produktionen sker, hur gödseln hanteras och sprids, vilket foder som används 
och hur mycket djuren äter.  

• Utsläppen från jordbruket minskar om antalet djur som föds upp med odlat foder 
minskar. 

 
Användning av växtskyddsmedel 

• I odlingen av spannmålsfoder och sojafoder används ofta stora mängder växt-
skyddsmedel (detta gäller särskilt sojaodling). 

Djurskyddsaspekter och antibiotikaanvändning 
• I Sverige ställs det mer långtgående djurskyddskrav än vad många andra med-

lemstater har inom EU, vilket innebär att de livsmedelsproducerande djuren i 
Sverige har en relativt sett bra miljö fram till slakt ur ett djurhållningsperspektiv 
(källa: Jordbruksverket). 

• Svanskupering är förbjudet enligt EUs gemensamma regler men tillåts i undan-
tagsfall om det anses nödvändigt. Detta undantag utnyttjas i hög grad i många 
andra medlemstater men inte i Sverige (källa: Jordbruksverket). 

• Användningen av antibiotika till djur är i Sverige lägst i EU, vilket minskar ris-
ken för uppkomst och spridning av multiresistenta bakterier som har betydelse 
även för folkhälsan på lång sikt (EMEA/236501/2013).  

• Sverige är ett av de länder i Europa som har lägst förekomst av multiresistenta 
bakterier i livsmedelsproducerande djurhållning (EFSA Journal 2014, 
12(3):3590). Den låga antibiotikaanvändningen är bland annat en följd av god 
djuromsorg och därmed följande låg sjuklighet. 
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• Under 2013 var drygt 40 procent av grisköttet och 55 procent av nötköttet  im-
porterat, huvudsakligen från länder inom EU (www.jov.se). 

Matkultur och tradition 
• Kött och charkuteriprodukter utgör för många konsumenter en betydande del av 

livsmedelskonsumtionen och därför är eventuella hälsorisker med dessa livsme-
del en viktig fråga som berör många. 

• Kött och charkuteriprodukter är en viktig del av Sveriges matkultur och tradi-
tion.  

• I Sverige hjälper betande djur till att hålla marker öppna, som annars skulle växa 
igen, vilket är positivt för svenskt kulturlandskap och tradition. 

• Förutom minskad risk för tjock- och ändtarmscancer kan en minskad köttkon-
sumtion få positiva näringsmässiga effekter, till exempel om en del av konsum-
tionen av kött och charkuteriprodukter ersätts med hälsosamma alternativ som 
baljväxter och grönsaker. Idag äter svenskar betydligt mindre grönsaker och 
baljväxter än vad som rekommenderas.  

• Viltkött utgör en stor andel av relativt många svenskars köttkonsumtion. 

Ekonomiska konsekvenser för näringen 
• Om begränsande råd om intag av rött kött och charkuteriprodukter får genom-

slag kan detta få ekonomiska konsekvenser bland annat för primärproducenter, 
slakterier, charkföretag, importföretag och detaljhandeln i Sverige. Hur omfat-
tande konsekvenserna blir beror på om minskningen sker av kött producerat 
inom eller utanför Sverige. I dag är drygt 40 procent av grisköttet och 55 procent 
av nötköttet  importerat, huvudsakligen från länder inom EU (www.jov.se).  
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Slutsats 
Livsmedelsverket anser att det är befogat att ge råd om att begränsa konsumtionen av 
rött kött och charkuteriprodukter till cirka 500 gram kött per vecka (tillagad vikt), och 
av denna mängd särskilt begränsa konsumtionen av charkuteriprodukter, samt att välja 
det kött man äter utifrån omsorg om miljö och djurhälsa. Rådet gäller på individnivå. 

Motivet till vald hanteringsåtgärd 
• Det finns tydlig vetenskaplig evidens för att konsumtion av rött kött och charku-

teriprodukter som uppgår till mer än 500 gram per vecka, är en riskfaktor för 
tjock- och ändtarmscancer, som är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. 
Intaget av charkuteriprodukter bör minska mer i förhållande till det röda köttet.   

• Andelen svenska män och kvinnor som äter mer än 500 gram rött kött och char-
kuteriprodukter per vecka är hög, 72 procent respektive 42 procent. 

• Tillgängliga epidemiologiska studier tyder på att charkuteriprodukter per kon-
sumerat gram innebär en större risk för tjock- och ändtarmscancer, men på grund 
av studiernas olika definition av charkuteriprodukter är en lägsta mängd då ris-
ken uppstår svår att slå fast. Livsmedelsverket anser därför inte att det baserat på 
vetenskapliga hälsoskäl finns anledning att helt avstå från konsumtion av char-
kuteriprodukter. Även av vissa miljöskäl, djuretiska skäl och svensk mattradition 
finns det anledning att inte helt avråda från konsumtion av charkuteriprodukter. 

• Även andra negativa hälsoeffekter har kopplats till konsumtion av rött kött och 
charkuteriprodukter. Det gäller till exempel ökad risk för typ 2 diabetes.  

• Charkuteriprodukter har ofta hög salthalt och höga saltintag är associerade med 
högt blodtryck, och hjärt- och kärlsjukdom.  

• Köttets  miljöpåverkan är stor och omfattar många områden såsom klimat, över-
gödning och biologisk mångfald. Köttproduktionen står till exempel för nära 15 
procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. En minskad köttkonsumtion 
skulle därför vara positiv ur ett miljöperspektiv. 

• Livsmedelsverket anser att proportionalitetsprincipen är beaktad, då ett råd till 
konsumenterna om att begränsa konsumtionen av rött kött och charkuteriproduk-
ter innebär så stora fördelar för folkhälsan och miljön, att den inverkan rådet kan 
ha på berörda företag, svensk tradition och matkultur inte bedöms vara skäl att 
avstå från att ge ett råd.  

 
 
 
Beslutat den 16 juni 2014 
 
 
Ulla Nordström 
Enhetschef  
Rådgivningsenheten, Livsmedelsverket 
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Bilaga 1 

Underlag för uppgiften om veckokonsumtion av kött och chark 

Data som används kommer från Riksmaten vuxna 2010-11, Livsmedelsverket.  

Antal deltagare=1797; 1005 kvinnor och 792 män. 

Intagssiffran bygger på uppskattat dagligt intag bland deltagarna i Riksmaten, enligt definition av rött 
kött och processat kött i rapporten ’Nutrititional evaluation of lowering consumption of meat and 
meat products in the nordic context’ (Tetens et al, TemaNord 2013:506). 

Det dagliga intaget multipliceras med 7 för att komma till ett veckointag.  

 p5 p25 mean sd p50 p75 p95 
        
Kvinnor 41 270 477 292 437 663 997 
Män 154 469 786 462 710 1022 1669 
        
Total 63 333 613 406 539 805 1387 
 

Därefter räknas andelen med ett intag över 500 gram eller mer ut.  

425 kvinnor (42 %) och 568 män (72 %) har ett intag av rött kött och chark som är eller överstiger 
500 gram per vecka. 

Histogrammet nedan visar fördelningen av veckokonsumtion av rött kött och chark bland män och 
kvinnor 
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