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Projektbeskrivning  
 
Detta material är framtaget på uppdrag av en projektbeställning från Miljösamverkan Skånes 
styrgrupp. 
 
1. Problembeskrivning 

 
Erfarenhet från tidigare nationella kontrollprojekt av märkning av livsmedel som saluförs till 
konsument har visat på brister i märkningen, samt att konsumenterna kan bli vilseledda och 
inte alltid får den information som man har rätt att få och som ingår i 
märkningsbestämmelserna. Orsakerna till bristerna i märkningen av livsmedel är förmodligen 
flera. En omfattande och krånglig lagstiftning samt att verksamhetsutövarna, 
livsmedelsföretagarna, inte alltid är medvetna om sitt ansvar, talar för att det behövs mer 
information och kunskap om märkning av livsmedel, både hos livsmedelsföretagarna och hos 
konsumenterna.  
 
Korrekt märkning är en viktig del av säkerheten och redligheten för konsumenterna. 
Huvudsyftet med märkningen är att ge konsumenten tillräcklig och korrekt information om 
produkten. Märkningsinformationen ger viktiga upplysningar om livsmedlet och vilka 
ingredienser som ingår. För att allergiker och personer med överkänslighet ska kunna undvika 
allergiska reaktioner är det mycket viktigt att det finns korrekta och tydliga uppgifter om 
eventuellt innehåll av allergena ämnen i ett livsmedel.  

  
2. Projektmål 
  

Projektets mål är att bidra till att uppnå målsättningen med att säkerställa en hög skyddsnivå 
för människors hälsa och bevaka konsumenternas intressen gällande tydlig och korrekt 
märkning av livsmedel.  
 
Projektet har även som mål att höja kunskapsnivån och medvetandegöra ansvaret hos de 
aktuella livsmedelsverksamheterna som ingår i projektet. (P1) Förhoppningen är att detta mål 
uppnås genom en sammanställning av ett enkelt och tydligt informationsmaterial om 
märkningsreglerna som livsmedelsföretagarna kan ta del av eller informeras om. Detta 
informationsmaterial bör riktas till de branscher som i första hand bedöms vara aktuella.  En 
informationskampanj riktad mot aktuella verksamheter kommer att genomföras. (P3) 
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Projektet har även som mål att ge inspektörerna en hjälp att tolka märkningsföreskrifterna 
utifrån olika typfall, med exempel på vanligt förekommande märkningsbrister samt att skapa 
samsyn inom länet vad gäller tolkning av märkningsföreskrifter och få en enhetligare kontroll 
av märkning. Projektet har även som mål att ge stöd till inspektörerna så att de blir säkrare 
och tryggare i sitt arbete med kontroll av märkning. (P2) 
 
Vidare ska projektet leda till att kontrollresurserna optimeras till de områden som ger störst 
effekt på ökad redlighet i handeln och en kontrollkampanj ska genomföras (P4) på butiker i 
riskklass 4 och 5 som säljer importerade livsmedel samt butiker med manuell hantering som 
förpackar och säljer färdigrätter.  
 
Slutligen ska en sammanställning av projektet (P5) ske, där resultatet av kontrollkampanjen 
framgår, redovisning ska ske (P6) av kontrollkampanjen i samband med lämplig länsträff och 
en slutrapport ska överlämnas (P7) till styrgruppen för Miljösamverkan Skåne.  
 
Projektmål Beskrivning Tidpunkt/ansvar 
 
 

Presentera upplägget av projektet på 
länsträffen för livsmedelsinspektörer. 

2010-04-14 
Peter, Hans 

P1 
 

Sammanställa informationsmaterial till 
livsmedelsbranschen. 
Informationsmaterialet bör innehålla 
information om kraven i 
märkningsföreskrifterna och 
skyldigheten att följa reglerna.  

Okt 2010 
Micaela, Carl-Erik och 
Ingela 

P2 
 

Sammanställa informationsmaterial till 
länets livsmedelsinspektörer om 
märkningsbestämmelserna och 
vägledande märkningsärenden.  
 
Sammanställa handläggningsrutiner, 
utarbeta gemensamma checklistor, ta 
fram material för föreläggande. 
 
Arrangera seminarium för 
kommunernas inspektörer om 
märkning.  
 
Anmälan till kontrollkampanjen ska 
ske senast december 2010.  
 

Okt 2010 
Micaela, Carl-Erik, Hans 
och Anna-Lena  
 
 
Okt 2010 
John, Micaela, Peter, 
Emma, Hans och Carl-Erik 
 
Okt – Nov 2010 länsmötet, 
datum ej klart 
 
 
Kommunförbundet Skåne 
skickar ut material/förfrågan 
och tar emot anmälningar 

P3 Utföra informationskampanj riktad 
mot aktuella livsmedelsverksamheter. 

Början 2011, ”massutskick” 

P4 Genomföra kontrollkampanj på 
butiker som säljer importerade 
livsmedel i riskklass 4 och 5 samt 
butiker med manuell hantering som 
förpackar och säljer färdigrätter.  

Våren 2011 

P5 
 

Sammanställa resultatet av 
kontrollkampanjen. 

Sept 2011 

P6 
 

Redovisa resultatet av 
kontrollkampanjen. 

Länsträffen hösten 2011 

P7 Sammanställa och överlämna en 
slutrapport av projektet 

Dec 2011 
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3. Långsiktiga effekter för målgrupper och intressenter 
 

På konsumentnivå 
Den huvudsakliga positiva effekten på konsumentnivå är att konsumenterna får tillgång till 
livsmedel med korrekt märkning, särskilt de varor som innehåller allergener. (L2) 
På verksamhetsnivå  
Den huvudsakliga långsiktiga positiva effekten bör vara att minska andelen livsmedel med 
brister i märkningen som återfinns i butikerna. För att uppnå detta bör verksamhetsutövarnas 
kunskap om märkningsföreskrifterna öka. En ökad förståelse för de risker som förknippas 
med bristande märkning, dess konsekvenser och allvarlighetsgrad bör vara ännu en långsiktig 
positiv effekt. Ett enkelt och tydligt informationsmaterial riktat till berörda branscher 
tillsammans med fördjupad kontroll av märkning och informationsspridning från 
kontrollmyndighetens sida bör på lång sikt kunna bidra till att verksamhetsutövarnas kunskap 
om märkningsreglerna ökar. (L3) 
På branschnivå 
En långsiktig positiv effekt bör vara att medvetandegöra butiksbranschen och import- och 
grossistbranscherna om att kontrollmyndigheten prioriterar kontrollen av märkning. Genom 
att kontrollmyndigheten agerar utifrån goda kunskaper om märkningsföreskrifternas innehåll 
och innebörd, samsyn, gemensamma rutiner och kommunöverskridande insatser samt 
nyttjande av sanktioner bör branscherna uppmärksammas på vikten av att följa 
märkningsreglerna. (L3) 
På inspektörsnivå 
Långsiktiga positiva effekter bör vara att öka inspektörernas kunskap om 
märkningsföreskrifternas innehåll och innebörd. Ökning av samsynen inom länet gällande 
märkning och en mer enhetlig kontroll bör även vara positiva långsiktiga effekter. En 
förenkling och effektivisering av kontrollen av märkning bör kunna uppnås som en följd av 
att checklistor, informationsmaterial och handläggningsrutiner utarbetas. (L1) 
 
Långsiktiga 
effekter 

Beskrivning Koppling 
till 
projektmål 

Tidpunkt 

L1  
 

Effektiv och likartad 
tillsyn 
 
Förenklad och tydligare 
hantering av 
märkningsärenden  
 
Kompetenshöjning hos 
inspektörerna 

P2 Höstmötet 2011 
 
 
Höstmötet 2011 
 
 
Hösten 2011 

L2 
 

Säkerställa 
konsumentens rätt till 
varor med korrekt 
märkning 

P3, P4 Våren 2011 

L3   
 

Öka kunskapen hos 
verksamhetsutövarna 
och branschen 

P1 Hösten 2011 

 
 

4. Målgrupp och övriga intressenter 
 

Projektet genomförs för att öka inspektörernas (målgrupp 1) samsyn vid tolkning av 
märkningsföreskrifterna. Genom att ge inspektörerna hjälp att tolka märkningsföreskrifterna, 
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upprätta och sammanställa information, utarbeta checklistor, utföra insatser för att öka 
samsynen och optimera kontrollen kan projektet bidra till en effektivare och mer enhetlig 
märkningskontroll. 
Projektet genomförs även med syfte att upprätta information om märkning till de branscher 
(målgrupp 2) som i första hand bedöms vara aktuella. Butiker med importerade livsmedel och 
butiker med manuell hantering som säljer egenproducerade färdigrätter har bedömts vara 
aktuella branscher.  
Övriga intressenter: grossister som importerar livsmedel, tillverkningsföretag, 
branschorganisationer samt konsumenter som ska ha tillgång till livsmedel med korrekt 
märkning och märkning som inte vilseleder. 

 
5.  Avgränsningar 
   

Kontrollkampanjen kommer att inriktas dels mot butiker i riskklass 4 och 5 (enligt 
Livsmedelsverkets vägledning för riskklassificering av livsmedelsanläggningar) med 
importerade produkter, dels mot butiker med egenproducerade färdigrätter.  
Berörda livsmedel är: importerade livsmedel (t.ex. godis, kakor, choklad, konserver och 
egenproducerade livsmedel (t.ex. färdiglagad mat, sallader, smörgåsar). 
Kontrollen kommer att inrikta sig på att produkterna är märkta med korrekt 
märkningsinformation enligt § 16 LIVSFS 2004:27. Grossister och tillverkningsföretag 
kommer inte att vara föremål för kontrollkampanjen inom projektet. 
 

6. Projektorganisation 
  
 Deltagarna i arbetsgruppen: 

 
Micaela Aleman, Malmö 
Ingela Andersson, Helsingborg 
Hans Hallén, Eslöv 
Carl-Erik Kockum, Trelleborg 
Margareta Malmkvist, Vellinge 
Emma Olsson, Lund 
Peter Osgyani, Kristianstad, ordförande i arbetsgruppen 
John Samuelsson, Landskrona 
Anna-Lena Waldemarsson, Hässleholm 
Göran Jansson, Länsstyrelsen i Skåne län/Miljösamverkan Skåne 
Bo Persson, Kommunförbundet Skåne/Miljösamverkan Skåne 

 
7. Tidplan 
 

Märkningsprojektet pågår från och med den 20 januari 2010 till och med december 2011. 
Projektbeskrivning, informationsmaterial, mallar och rutiner tas fram under 2010 och 
kontrollprojektet sker under 2011. Projektet avslutas under 2011 med en sammanställning och 
överlämnig av projektets slutrapport.  

  
 Preliminära mötesdagar 2010 
  
 20 januari Uppstart och planering (Länsstyrelsen Malmö) 
 
 15 februari Vidare diskussion kring projektbeskrivningen, ta fram 

mallar, rutiner, blanketter och checklista. 
Informationsmaterial tas fram (Helsingborg). 
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  10 mars Färdigställa projektbeskrivning. Fortsatt arbete med mallar, 
rutiner, blanketter och info. material (Kristianstad) 

 
 14 april Introduktion av projektet på länsmötet i Ystad. 
  
 5 maj Fortsatt arbete med projektmaterial (Malmö) 
 
 9 juni Fortsatt arbete med projektmaterial (Hässleholm) 
  
 7 september Fortsatt arbete med projektmaterial (Landskrona) 
 
 Oktober 2010 Presentation av projektet på länsmötet. Eventuellt en 

information/utbildning i märkning fokuserad på projektet. 
(extern föreläsare). 

  
 November 2010 till och med 2011 är mötestider inte fastställda. 

 
8. Resursramar 

 
a. Personalresurser 

Tidsåtgången för medverkan i arbetsgruppen bedöms innebära sammanlagt 2-3 veckors 
arbetsinsats i form av arbetsgruppsmöten och annat arbete. Deltagande i arbetsgruppen 
sker inom ramen för ordinarie anställning. Även kostnader för resor till och från 
arbetsgruppsmöten och andra aktiviteter regleras som kostnader i tjänsten. 

b. Övriga kostnader 
Vid seminarier som arrangeras inom ramen för Miljösamverkan Skåne utgår en 
deltagaravgift som normalt inte överstiger 800 kr för heldag. Vid medverkan i aktiviteten 
utgår ingen deltagaravgift. Vid deltagande utan aktiv medverkan reduceras 
avgiften med 30 % inom det delprojekt som man själv medverkar i. 
Inom Miljösamverkan Skåne finns ingen särskild projektbudget. Eventuella kostnader 
som kan uppstå inom respektive delprojekt ska i förväg godkännas av projektledningen. 

c. Tidredovisning 
Arbetsgruppsdeltagarna noterar själv den egna tiden som avsätts för arbetsgruppsmöten 
och annat projektarbete. Tidredovisningen lämnas vid slutrapportering till 
projektledningen. Om den bedömda tidsåtgången markant förväntas överskridas bör 
projektledningen snarast informeras om detta. 
 

9. Samordning 
  
Inga kända nationella eller regionala projekt planeras. 

 
10. Kommunikation 

  
 Intern kommunikation  

 Rapporter eller skrivelser som innehåller bedömningar och ställningstaganden med 
  riktlinjer eller rekommendationer ska underställas projektledningsgruppen och 
styrgruppen för granskning och godkännande innan publicering får ske. Remissförslag 
ska tydligt framgå, dels i missiv till remissen, dels i själva rapporten t.ex. genom att 
text ”remiss” eller ”arbetsmaterial” finns tryckt över rapportens sidor 
(vattenstämpel). Sådant remissförslag behöver dock inte underställas ovan nämnda 
granskning och godkännande. Projektledningens representanter i arbetsgruppen 
svarar för den löpande interna kommunikationen med projektledningsgruppen och 
styrgruppen. Delrapporter och slutrapport inom projektet ska lämnas till 
projektledningsgruppen och styrgruppen enligt tidplan ovan. Sådant material ska före 
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publicering underställas projektledningsgruppen och styrgruppen för granskning och 
godkännande i de fall det innehåller bedömningar och ställningstaganden med riktlinjer 
eller rekommendationer. 

 
 Extern kommunikation  

  Projektrapport kommer att publiceras på livsmedelsverkets hemsida. 
Övriga intressenter kontaktas via media t.ex. pressmeddelande. 

 
11. Plan för utvärdering av effektmål 
   

Utvärdering av de långsiktiga effekterna av projektet sker lämpligen efter projektets 
avslutande, t.ex. våren 2012, genom förfrågan till kommunerna (om hur de upplevt nyttan 
med projektet och om detta har påverkat deras kontrollarbete jämfört med tidigare). När 
projektet är genomfört och avslutat kommer redskap för att bedriva en effektiv och likartad 
kontroll i form av mallar, checklistor och rutiner vara framtagna. Det är då upp till varje 
kontrollmyndighet att utnyttja dessa i samband med livsmedelskontrollen. 
 

12. Överlämnande och avslut 
   

Projektrapporten överlämnas till kommunerna och till styrgruppen för Miljösamverkan Skåne 
samt publiceras på Livsmedelsverkets hemsida. 

 
 
Miljösamverkan Skånes arbetsgrupp i projektet Livsmedel; kontroll av märkning 
  
 


