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Egenåtgärdsprogrammet  

•  Frivilligt program sedan 1990 

•  Sverige först i världen med att 
införa regelverk för 
hälsopåståenden 

•  Kunde införas tack vare 
undantag från 
läkemedelslagen 

•  SNF samordnande och 
rådgivande  

•  Regler för vanliga livsmede 
l 

Egenåtgärdsprogrammet 1990 – 2007 
- tillåtna hälsopåståenden  
 
•  Näringsfysiologiska påståenden 

•  Påståenden om minskad risk för sjukdom  
1) Övervikt/fetma - energi 
2) Hjärt-kärlsjukdom - kolesterolnivå i blodet  - hårt fett / vissa typer av kostfiber 
3) Hjärt-kärlsjukdom - blodtryck - salt 
4) Hjärt-kärlsjukdom – omega-3- fettsyror från fisk  
5) Förstoppning - kostfiber 
6) Benskörhet- kalcium och/eller D-vitamin 
7) Karies – frånvaro av fermenterbara kolhydrater 
8) Järnbrist – järn 
9) Hjärtinfarkt/hjärtsjukdom – fullkorn (infört 2003) 

•  Produktspecifika fysiologiska påståenden (PFP) 
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Egenåtgärdsprogrammet 1990 – 2007 
 
 
 
•  Ett resultat av konstruktiv dialog mellan  

myndigheter, forskare och livsmedelsbranschen. 

•  SNF Swedish Nutrition Foundation – plattform  

•  Nils-Georg Asp   

Egenåtgärdsprogrammet 
Livsmedelsbranschen stiftade 
reglerna - i dialog med myndigheter 

Förordningen 
Europaparlamentet och 
rådet stiftar reglerna 

2007 

  

EG-förordningen: Ramverk, som nu 
börjar fyllas - MEN lagtext och positiva 
listor ger inte alla svaren. 

Fortsatt behov av rådgivning, information och bevakning  

– som komplement till myndigheternas aktiviteter 
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Livsmedelsföretagens (Li:s) och Svensk Dagligvaruhandels 

Branschstöd för
näringspåståenden

och hälsopåståenden

hälsopåståenden.sehälsopåståenden.se

november 2010

 
Syfte 
•  Underlätta för livsmedelsbranschens aktörer att använda  

närings- och hälsopåståenden, och att göra det på ett  
ansvarsfullt, tydligt och balanserat sätt.  

•  Bidra till ett fortsatt högt förtroende hos konsumenten för 
livsmedel och livsmedelsbranschen.   

•  Skapa rättvisa konkurrensförhållanden mellan företagen. 
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Branschstödet  

Huvudmän  
•  Livsmedelsföretagen  

•  Svensk Dagligvaruhandel 

 
Innehåll 
 
•  Rådgivning - SNF Swedish Nutrition Foundation  

•  Information; utbildning, hemsida (www.hälsopåståenden.se), handbok 

•  Bevakning/bedömning - Livsmedelsbranschens Granskningsman (LGM) 
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Branschstödets handbok  

Samlad information:  
•  Lagtext  
•  Livsmedelsverkets vägledning 
•  Branschstödets kommentarer  
•  Länkar och referenser för mer 

information  

Revidering pågår  
– ny version jan 2014 

Branschstödets checklista  
 
 
1.  Är påståendet godkänt? 

2.  Uppfyller produkten de specifika villkor som finns för påståendet? 

3.  Är produkten som helhet en hälsosam produkt?  

4.  Är påståendet meningsfullt för den aktuella målgruppen? 

5.  Kan konsumenterna förstå påståendet?  

6.  Är en normal portion av livsmedlet tillräcklig för att få i sig den mängd 
av näringsämnet/annat ämne som hör samman med påståendet? 

7.  Är den mängd av livsmedlet som krävs för att få i sig den mängd av 
näringsämnet/annat ämne som hör samman med påståendet en hjälp 
att äta mer balanserat? 

 

Finns på : www.halsopastaenden.se, se under ”Rådgivning” 

Branschstödet – tre aktuella frågor  
1. Kommunikation av kostråden 
 

•  Livsmedelsverkets tolkning: Kostråden är inte tillåtna i märkning 
och marknadsföring av specifika produkter, t ex ett visst bröd  

•  Branschstödets mening: Borde finnas möjlighet till vissa 
användning av kostråden på enskilda produkter, förutsatt att 
produkterna uppfyller vissa kriterier och användningen inte sker 
på ett vilseledande sätt  
•  Önskemål om översyn av tolkning 
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1. Kommunikation av kostråden 
 
2. Flexibel ordalydelse  
Vissa godkända hälsopåståenden innehåller svåra begrepp, 
t ex ”elektrolytbalansen”, ”neurotransmission”. 
 
Ordalydelsen får ändras i syfte att göra det begripligt för 
konsumenten, men innebörden får inte ändras. 
 
Branschstödet arbetar för tydligare vägledning hur denna regel ska 
tolkas och tillämpas i praktiken.  
 
 

Branschstödet – tre aktuella frågor  

1. Kommunikation av kostråden 
 
2. Flexibel ordalydelse  
 
3. Ospecifika hälsopåståenden  
Ospecifika hälsopåståenden, t ex ”bra för magen”, får användas 
om de åtföljs av ett godkänt specifikt hälsopåstående, t ex 
”Veteklifiber bidrar till att påskynda passagen genom tarmen” 
 
Branschstödet arbetar för tydligare vägledning hur denna regel ska 
tolkas och tillämpas i praktiken 
 
 

Branschstödet – tre aktuella frågor  

Livsmedelsbranschens 
Granskningsman (LGM) 
 
Vidtar ärendebedömning efter anmälan eller på eget initiativ i syfte 
att säkerställa att de hälsopåståenden som används är förenliga 
med förordningens regler. 
  
 
Steg 1: Uppmaning till företag att ändra märkning/marknadsföring 
Steg 2: Officiell rekommendation om ändring 
 
Kan uppmärksamma berörda myndigheter 
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Sammanfattning  
 

Branschstöd för närings- och hälsopåståenden 
 
Vem? 
•  Livsmedelsföretagen 
•  Svensk Dagligvaruhandel  
•  SNF Swedish Nutrition Foundation 
•  Livsmedelsbranschens Granskningsman (LGM) 
 
Vad?  
Ett stöd för livsmedelsbranschens aktörer att använda närings- och 
hälsopåståenden, och att göra det på ett ansvarsfullt och balanserat vis.  
 
Till vilken nytta? 
Bidrar till att upprätthålla ett högt förtroende hos konsumenten för 
livsmedel och livsmedelsbranschen och till att skapa rättvisa 
konkurrensförhållanden mellan företagen.  

Tack för er uppmärksamhet!  


