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Sammanfattning

Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan kommunerna i Skåne, Kommunförbundet 
Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Arbets- och miljömedicin Syd, som tillsammans arbetar för 
att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i länet och ge stöd till myndigheternas tillsyn 
och kontroll inom miljöbalken och livsmedelslagen. Inom ramen för Miljösamverkan Skåne 
genomfördes under år 2018 - 2019 livsmedelsprojektet ”Spåra fusket”.

Livsmedelskontroll inriktad på att upptäcka fusk skiljer sig mycket åt från den traditionella 
livsmedelskontrollen. I Skåne har kommunerna olika erfarenhet av att kontrollera fusk, 
vilket delvis grundar sig i att kommunerna har olika förutsättningar på grund av storlek och 
därmed olika möjligheter till specialinriktning och kunskapsutveckling inom området. Syftet 
med projektet har varit att ge livsmedelsinspektörerna i Skåne verktyg och metoder för att 
kontrollera livsmedelsfusk. Projektarbetsgruppen har tagit fram Spåra fusket 2018–2019 – 
arbetsmaterial för kontrollen som riktar sig till livsmedelsinspektörerna, samt en checklista för 
kontroll av spårbarhet och redlighet.

Det var tio miljöförvaltningar/miljöförbund som deltog i projektet, sammanlagt rapporterades 
68 utförda kontroller. Största andelen av kontrollerna utfördes på restauranger. Vid 
kontrollerna var det närmare en femtedel där informationen inte stämde med presentationen 
av produkten. Cirka hälften av dessa bedömdes bero på medvetet fusk och resten på 
okunskap.
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Inledning och syfte

Livsmedelsfusk är inte definierat i lagstiftningen. Enligt den definition som används inom 
EU:s arbetsgrupp för ”food fraud” menar man med livsmedelsfusk en medveten överträdelse 
av livsmedelslagen för ekonomisk vinning. Livsmedelsfusk underminerar förtroendet för hela 
livsmedelsbranschen genom att fusket skadar marknadsförutsättningarna och riskerar att 
snedvrida konkurrensen mellan företag. Livsmedelsfusk kan också vara direkt hälsofarligt, till 
exempel då produkter märks om. 

Livsmedelskontroll inriktad på att upptäcka fusk skiljer sig mycket åt från den traditionella 
livsmedelskontrollen. För att arbeta effektivt med att upptäcka och utreda fusk krävs en annan 
kontrollmetodik, andra kontrollmetoder och annan kompetens hos livsmedelsinspektörerna 
än vad som traditionellt har krävts av denna yrkeskår1. Arbetet med att utreda fusk är ofta 
tidskrävande på grund av omfattande dokumentgranskning samt samarbete med andra 
myndigheter, då fusket ofta är kommun- och landsöverskridande. 

I Skåne har kommunerna olika erfarenhet av att kontrollera fusk, vilket delvis grundar sig i 
att kommunerna har olika förutsättningar på grund av storlek och därmed olika möjligheter 
till specialinriktning och kunskapsutveckling inom området. Syftet med projektet har varit 
att ge livsmedelsinspektörerna i Skåne verktyg och metoder för att kontrollera livsmedelsfusk. 
Inspektörerna har fått exempel på tillvägagångssätt i kontrollen och kunnat skaffa sig praktisk 
erfarenhet. Kommunerna har uppmuntrats till att få möjlighet att samarbeta inom området 
för att kunna verifiera att spårningsuppgifter stämmer och på så vis upptäcka eventuellt 
fusk. På lång sikt är syftet med projektet att inspektörerna jobbar mer med verifierande 
spårbarhetskontroller och att färre konsumenter därmed utsätts för fusk.

Projektmål:

• 80% det vill säga 21 av 27 av miljöförvaltningar/miljöförbund har deltagit i projektet och 
återrapporterat resultat från kontrollerna.

• Samtliga deltagande kommuner har vid behov samarbetat med andra kommuner för att 
utreda eventuellt fusk. 

• Inspektörerna upplever att denna typ av kontroll försvårar för företag som fuskar med 
livsmedel. 

• Inspektörerna upplever att de fått värdefull kunskap genom projektet. 

• Projektet ska få medelbetyg fyra på skala ett - fem efter utvärdering. 
 
I projektarbetsgruppen ingick livsmedelsinspektörer från Skurups kommun, Malmö Stad (två 
deltagare), Lomma kommun, Höganäs kommun och Ystad Österlenregionens miljöförbund 
samt Miljösamverkan Skånes projektledning.

1 Källa: Livsmedelsverkets PM Livsmedelsverkets arbete för att motverka livsmedelsfusk, mars 2017. Dnr 2017/01250 
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/kontrollnyheter-och-omvarld/kontrollnyhe-
ter/2017/2017_01250-pm-livsmedelsfusk.pdf.pdf

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/kontrollnyheter-och-omvarld/
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/kontrollnyheter-och-omvarld/
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Genomförande

Projektarbetsgruppen träffades första gången i februari 2018, totalt har gruppen haft 12 
arbetsmöten. Varje deltagare i gruppen har lagt ner i snitt 55 timmar (40 – 73) inom 
projektet.   

Gruppen har tagit fram Spåra fusket 2018–2019 – arbetsmaterial för kontrollen (bilaga 1) som 
riktar sig till livsmedelsinspektörerna, materialet innehåller: 

• exempel på fuskutredningar som genomförts av kommunala livsmedelsinspektörer
• arbetsmetod, inklusive ett flödesschema, för att kontrollera spårbarhet 
• exempel på vanligt förekommande fusk 
• vägledning i val av produkt att kontrollera
• lagstöd och beslutsmallar för att kunna begära in underlag och fakturor från 

verksamheterna 

Gruppen har också tagit fram en checklista för kontroll av spårbarhet och redlighet (bilaga 2). 

De fyra verksamhetstyperna som bedömdes vara aktuella för projektet var torghandel, 
grossistverksamhet, restaurang och butik. Dessa valdes både med hänsyn till att fusk 
förekommer i dessa typer av verksamhet samt att alla deltagande kommuner skulle ha 
möjlighet att genomföra kontroller.  Inom projektet prioriterades inte kontroller av varor från 
branschanslutna butikers centrallager. Provtagning av produkter ingick inte heller i projektet. 
För att underlätta kontrollen omfattades inte varor som verksamheten importerar eller 
exporterar.

Materialet skickades till kommunerna i slutet av oktober 2018, och kontrollperioden var 
november 2018 till och med februari 2019. Rapporteringen av utförda kontroller gjordes via 
en webbenkät till och med mars 2019.

Resultat

Resultat från inrapporterade kontroller
Det var 10 miljöförvaltningar/miljöförbund som deltog i projektet (Hässleholm, Höganäs, 
Trelleborg, Båstad, Eslöv, Malmö, Skurup, Söderåsens miljöförbund2, Lomma och Ystad 
Österlenregionens miljöförbund3), sammanlagt rapporterades 68 utförda kontroller. I vissa fall 
kontrollerades flera produkter i samma verksamhet, totalt 88 produkter. 

2 I Söderåsens miljöförbund ingår Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga kommun.
3I Ystad Österlenregionens miljöförbund ingår Simrishamn, Ystad och Tomelilla kommun.

Genrebild
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Fråga 1
Vilken typ av verksamhet har valts?

Figur 1: Fördelningen mellan de kontrollerade verksamhetstyperna, totalt 68 kontroller. 

Fråga 2a 
Vilka produkter har valts?

Figur 2: Antal valda produkter av respektive livsmedel, totalt 88 stycken.

Genrebild
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Fråga 2b
Varför valdes produkten?

Figur 3: Spridning på varför en produkt valts, vid totalt 68 kontroller. 

Fråga 4 
Hur verifierades informationen? 

Vid kontrollerna (68 stycken) verifierades 67 % av följesedlar, kvitton eller fakturor. 
Resterande 33 % verifierades av märkningen på förpackningen. I 2 fall kontaktade 
inspektören en annan miljöförvaltning/miljöförbund. 

Fråga 5a
Kunde verksamheten spåra vald produkt bakåt i handelskedjan?

Fråga 5c
Kunde verksamheterna ta fram uppgifterna inom rimlig tid?

Fråga 6
Stämde informationen överens med presentationen?

Figur 4: Av de 68 kontrollerna var det 78 % där informationen stämde med presentationen, 19 % 
stämde inte och för resterande 3 % var svaret ”vet ej”
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Vid de 38 kontrollerna som gjordes på grund av ”säljande uttryck” var det 8 tillfällen när 
informationen inte stämde överens med presentationen.  

Oxfilé   Företaget påstod på sina skyltar att de sålde svensk oxfilé, 
   men den visade sig vara polsk.
 
   Menyn angav "Vi använder endast svenska kvalitetsvåvaror”, men   
   oxfilén som tillagades var från Polen alternativt Brasilien, svampen 
   var från Polen.

Honung  Företaget hade tappat honung märkt med ”svensk honung".    
   Företagaren tyckte att det fanns viss avvikande färg och doft    
   och skickade därför honungen på analys. Pollenanalysen visade   
   att honungen var av kinesiskt ursprung, den svenska leverantören hade  
   vilselett företaget med intyg om att honungen var svensk. Företaget har  
   återkallat felaktigt märkta produkter.

Äppelkaka  Konsumenten blir lurad att produkten tillverkas i en by i Sverige, 
   när den egentligen kommer från Spanien, ingen information om detta  
   fanns på förpackningen.

Argentinska räkor Räkorna var fångade i sydöstra atlanten, men det stod att det hade   
   ursprung Kina. Ärendet är under fortsatt utredning och kontakt med   
   SLV har tagits för att kontrollera om det är tillåtet skriva på detta viset.

Kakor   Informationen om vad produkten innehåller var vilseledande 
   och ingen information om spårbarhet har kommit 
   in på miljöförvaltningens begäran.

Fläskfilé  Enligt meny serverades svensk fläskfilé, men verksamheten har endast   
   köpt in tysk och annan utländsk fläskfilé. 
   Kontroll av följesedlar gjordes ett år bakåt. 

Ekologiska    Verksamheten saluförde sig som en ekologisk verksamhet via skyltar  
livsmedel  vid entrén, företagets hemsida och verksamhetsnamn. Inspektörerna   
   kunde inte se några ekologiska livsmedel på plats i verksamheten och   
   ingen dokumentation över spårbarhet har kommit
   in på miljöförvaltningens begäran.   

Vid de 27 kontrollerna som gjordes på grund av ”dyr vara/skyddad beteckning” var det 6 
tillfällen när informationen inte stämde överens med presentationen.

Parmaskinka  I verksamheten påträffades endast Prosciutto vilket verifierades enligt   
   förpackningen i kylen. 
   Parmaskinka ska vara märkt Prosciutto di Parma eller Coppa di Parma.

Fetaost   Vid två olika kontrollbesök framgick det att salladsost 
   serverades istället för fetaost.
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Oxfilé   Falskt påstående om oxfilé, det som såldes i verksamheten var skivat 
   oxkött av annan styckningsdetalj.

Ekologisk   Verksamheten kunde inte visa att informationen stämmer.
fläskytterfilé 

Oxfilé   Verksamheten kunde inte redovisa aktuella följesedlar för produkten.

Vid de 3 kontrollerna som gjordes på grund av ”udda förpackning” var det 1 där 
informationen inte stämde överens med presentationen. 

Choklad med nötter På förpackningen stod att chokladen importeras av en viss importör,   
   men när företaget visade upp fakturan på inköpet från Nederländerna  
   var det en annan importör. 

Genrebild
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Genrebild

Fråga 5 d i checklistan
Motsvarade mängden inköp och försäljning det som finns i lagret?

Vid de 68 kontrollerna motsvarade mängden inköp och försäljning i 28 fall det som fanns i 
lager, i 2 fall motsvarades mängden inte och 38 fall kontrollerades det inte.

Fråga 7 i checklistan
Fanns det misstanke om att det rör sig om medvetet fusk?

Av de 15 produkterna där informationen inte stämde med presentationen misstänkte 
inspektören att det rör sig om medvetet fusk i 7 fall (argentinska räkor, ekologiska livsmedel, 
fläskfilé, oxfilé i 3 fall och choklad med nötter), övriga 8 fall bedömer inspektören troligen 
beror på okunskap.

Fråga 8 i checklistan
Uppföljning vid avvikelse (endast avvikelser kopplade till projektet)

Av de 15 produkterna där informationen inte stämde med presentationen kommer 1 (kakor) 
att följas upp vid nästa ordinarie kontroll, 4 (oxfilén i samtliga fall och ekologiska livsmedel) 
att följas upp med en extra offentlig kontroll, i 5 av fallen har miljöförvaltningen utfärdat 
någon form av sanktion och i 1 (argentinska räkor) fall har livsmedelsverket kontaktats för 
rådgivning om kommunen ska gå vidare i ärendet. 

Utvärdering av projektet

Som följd av att det endast var 10 miljöförvaltningar/miljöförbund som valde att delta i 
projektet var det också lågt antal respondenter, 5 stycken, som svarade på utvärderingen av 
projektet. Detta gör att projektarbetsgruppen inte kan dra några riktiga slutsatser av resultatet. 
Av de som svarade tyckte alla att de fått tillräckligt med information om projektets syfte och 
avgränsningar innan start (betyg 4 och 5). 4 personer tyckte att arbetsmaterialet underlättade 
planering och genomförande av kontrollerna. 2 personer tyckte att de hade utvecklat sina 
kunskaper inom området genom att delta i projektet, 3 personer tyckte inte att de utvecklat 
sina kunskaper. 3 personer kommer att fortsätta använda materialet. 

Diskussion

Det var inte så många miljöförvaltningar/miljöförbund som deltog i projektet som väntat, 
endast tio stycken, alltså uppnåddes inte målet 21/27 miljöförvaltningar/miljöförbund. 
Projektarbetsgruppen har inte kunnat få några indikationer på vad det låga deltagandet 
beror på. Eftersom det var lågt deltagande i projektet valde projektarbetsgruppen att vid 
utvärderingen inte efterfråga betyg för projektet trots att det var en indikator för att mäta 
måluppfyllelse.  

Vid två av kontrollerna verifierades informationen om produkterna (honung och fläskfilé) 
med hjälp av en annan kommun. Även om företaget kan visa upp information som till 
exempel spårbarhetsdokument kan det vid kontroll vara bra att kontakta den kommun där 
leverantören finns, för att verifiera uppgifterna. Det förekommer att fakturor är förfalskade 
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och till exempel visar olika mängd eller antal av produkterna, att samma fakturanummer 
används flera gånger eller att inspektörerna hittar verksamheter som inte är registrerade. 
Samverkan mellan kommunerna är en viktig faktor för att spåra och stoppa livsmedelsfusk.

Flest kontroller gjordes av produkter med ”säljande uttryck” till exempel svenskt och 
ekologiskt. Projektgruppens erfarenheter är att det är livsmedelskategorier som är relativt 
enkelt att fuska med utan att det upptäckts och som säljer bra.

Om priset på dessa produkter är väldigt lågt finns det anledning att bli misstänksam. Risken 
finns att till exempel köttet är av dålig kvalitet, det kan innehålla läkemedelsrester eller vara 
från sjuka djur. Livsmedelskontrollen har nyligen beslagtagit kött som sålts för ett mycket lågt 
pris där misstanke om fusk finns, ärendet är under utredning1.

Det kunde även resultatet av kontrollerna visa där ”svensk oxfilé/fläskfilé visade sig vara kött 
från Polen, Tyskland och Brasilien. För att kunna uppmärksamma detta fusk är det viktigt 
att verifiera produkterna med hjälp av följesedlar en tid tillbaka, samt samarbete mellan 
kommunerna.

Vid över hälften av kontrollerna jämfördes inte om mängden inköp och försäljning 
motsvarade det verksamheten hade på lager. Vi vet inte varför jämförelsen inte gjordes eller 
om det över huvud taget var möjligt att göra. Vi kan förmoda att anledningen till det är 
tidsbrist. Erfarenhet bland inspektörer som deltagit i projektet är att det är ett omfattande 
arbete som kräver mer tid än det som ryms i en planerad kontroll. 

Vid de 68 kontrollerna var det närmare en femtedel där informationen inte stämde med 
presentationen. Om vi antar att den siffran stämmer för alla produkter inom kategorierna 
”säljande uttryck”, ”dyr vara/skyddad beteckning” eller ”udda förpackning” är det väldigt 
många varor i omlopp i Skåne där fusk eventuellt förekommer. Cirka hälften av dessa bedöms 
bero på medvetet fusk, och resten beror på okunskap vilket i sig är oroväckande. 

Vid diskussion i projektarbetsgruppen efter rapporteringen från miljöförvaltningarna/
miljöförbunden menar vi att det skulle varit bra om grossistens eller butikens namn framgick i 
rapporteringen, så att namnen på oseriösa verksamheter sprids mellan miljöförvaltningarna för 
att underlätta samarbete. En fördel med inspektionerna kopplade till projektet är att frågor om 
fusk diskuterades vid inspektionstillfällena, vilket ökar kunskapen hos livsmedelsföretagarna. 

Livsmedelsfusket är i betydande utsträckning en del av den organiserade brottsligheten. 
Samhället drabbas negativt av fusket på många sätt, bland annat genom att verksamheterna 
som fuskar får konkurrensfördelar gentemot de verksamheter som sköter sig, men den 
allvarligaste följden av fusket är att vi konsumenter kan få i oss direkt farliga livsmedel2.  

En utmaning för miljöförvaltningarna är att de oseriösa verksamheterna, i vilka medvetet fusk 
förekommer, i flera fall bytt ägare när omfattande avvikelser har konstaterats. Erfarenheter från 
andra delar av landet indikerar att företag flyttar sin verksamhet över kommungränserna för 
att slippa ta ansvar och fortsätta med fusket, vilket försvåra tillsynen. 

1 Källa: Livsmedelsverket 2019, Billigt kött inte alltid ett fynd https://bit.ly/2kfAJ9q

2 Källa: Malmö Stad miljöförvaltningen 2019, Ska även Sverige etablera en statlig kontrollstyrka i arbetet mot livsmedelsfusk?  

https://bit.ly/2kfAJ9q
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En fördel med projektet är att deltagarna i arbetsgruppen vid arbetsmötena fått möjlighet att byta 
erfarenheter och diskutera med varandra. Gruppen tycker att det skulle vara positivt med fler 
projekt som gynnar samarbetet mellan miljöförvaltningarna/miljöförbunden i Skåne med syftet 
att bekämpa medvetet livsmedelsfusk. Då deltagandet i detta projektet inte var speciellt högt, 
bör eventuella kommande projekt föregås av en ordentlig undersökning av vad kommunerna 
efterfrågar inom området, samt om det finns intresse för att delta i projektet.

Sammanfattningsvis menar projektarbetsgruppen att tillsynsområdet är fortsatt högaktuellt med 
anledning av att det förekommer mycket fusk. Området har hög prioritet och livsmedelsverket 
lägger stort fokus på att motverka fusk. Det är projektarbetsgruppens förhoppning att materialet 
ska användas och att det ska underlätta för kommunerna. Det är viktigt att arbetet mot fusk 
integreras som en självklar del i den ordinarie kontrollen.

Bilagor
1 Spåra fusket 2018–2019 – arbetsmaterial för kontrollen
2 Checklista för kontroll av spårbarhet och redlighet

Genrebild
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Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen 
Skåne, Kommunförbundet Skåne, Skånes kommuner och Arbets- 
och miljömedicin Syd. En huvuduppgift är att effektivisera och 
utveckla tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 
kontrollen inom livsmedelsområdet.

miljosamverkanskane.se

miljosamverkanskane.se

Länsstyrelsen Skåne 
Besöksadress: Södergatan 5, Malmö 
Tel 010-224 10 00 
lansstyrelsen.se/skane

Kommunförbundet Skåne 
Besöksadress: Gasverksgatan 3a, Lund  
Tel: 0728-85 47 00 
kfsk.se

Skånes kommuner

Arbets- och miljö Syd, Region Skåne


