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Sammanfattning 

I Skåne län genomfördes under 2010-2011 ett kontrollprojekt inom märkning av förpackade varor i 

samarbete mellan Skånes kommuner, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län. Alla 

Skånes kommuner deltog i projektet. Det övergripande målet för projektet har varit att bidra till att 

säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och bevaka konsumenternas intressen gällande 

tydlig och korrekt märkning av livsmedel. I projektet har kontroller utförts av märkning i butiker med 

importerade livsmedel samt i butiker med egenproducerade förpackade färdigrätter. Vidare har det 

inom ramen för projektet tagits fram skriftliga rutiner för att hantera brister i märkningen på ett 

likvärdigt sätt samt beslutsmallar.  

Resultatet visar att det finns tydliga brister i märkningen. I små butiker som mestadels säljer 

importerade varor är den mest frekventa bristen att märkning på svenska saknas på förpackningarna. I 

butiker med egenproducerade förpackade färdigrätter är den vanligaste bristen att mängddeklaration 

saknas. Resultatet visar också att flertalet av kommunerna kommer att använda sig av den framtagna 

rutinen och beslutsmallarna. Rapporten kan laddas ner från Miljösamverkan Skånes webbplats 

www.miljosamverkanskane.se.
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Inledning 

Märkning av livsmedel är en viktig del av säkerheten och redligheten för konsumenterna. Huvudsyftet 

med märkningen är att ge konsumenten tillräcklig och korrekt information om produkten så att man 

inte blir vilseledd. Märkningsinformationen ger viktiga upplysningar om bland annat 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. Detta märkningsprojekt ligger i linje med bland annat den 

satsning som sker på nationell nivå avseende kontroll av redlighet, till exempel kommande ändringar i 

livsmedelsverkets märkningsföreskrift. 

Kontrollprojektet inom märkning av förpackade varor genomfördes i Skåne län under 2010-2011. Det 

är ett samarbete mellan Skånes kommuner, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län 

Alla Skånes kommuner deltog i projektet. 

Projektgruppen har bestått av  
Anna-Lena Waldemarsson – Hässleholm  
Carl-Erik Kockum – Trelleborg  
Charlotta Kamaterou – Länsstyrelsen i Skåne län 
Elin Ulander – Lund  
Hans Hallén – Eslöv 
Ingela Nielsen – Helsingborg  
John Samuelsson – Landskrona  
Margareta Malmkvist - Vellinge (delar av projektet)
Micaela Aleman – Malmö 
Peter Osgyani – Kristianstad (ordförande) 
Göran Jansson - Länsstyrelsen i Skåne län/Miljösamverkan Skåne 
Bo Persson - Kommunförbundet Skåne/Miljösamverkan Skåne.  

Projektgruppen har haft 8 protokollförda möten samt ett mindre antal arbetsgruppsmöten. 
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Syfte och mål 

Det övergripande målet för projektet har varit att bidra till att säkerställa en hög skyddsnivå för 

människors hälsa och bevaka konsumenternas intressen gällande tydlig och korrekt märkning av 

livsmedel. Genom att utföra en informationskampanj riktad mot de aktuella verksamheterna som 

skulle ingå i projektet har vi velat höja kunskapsnivån och medvetandegöra ansvaret.  

Genom att utföra kontroller i butiker som säljer förpackade importerade livsmedel samt butiker med 

manuell hantering som förpackar och säljer färdigrätter har kontrollresurserna optimerats till de 

områden som ger störst effekt på ökad redlighet i handeln. Projektet skulle även genom en 

utbildningsinsats bidra till att ge inspektörerna hjälp att tolka märkningsföreskrifterna samt skapa en 

samsyn inom länet men hjälp av en gemensam skriftlig rutin och beslutsmallar. Detta kan göra 

inspektörerna säkrare och tryggare i sitt arbete med kontroll av märkning. 

Metod 

Under hösten 2010 tog projektledningsgruppen fram följande material:  

• Informationsmaterial till verksamheterna bilaga I 
• Informationsbrev till livsmedelsverksamheterna bilaga II
• Checklista och kontrollrapport  bilaga III 
• Rutin vid brister i märkning av livsmedelsprodukter bilaga IV 
• Beslutsmallar   bilaga V
• Inrapporteringsblankett   bilaga VI 

Vid länsmötet för inspektörer i oktober 2010 föreläste livsmedelsverket (Anna Göransdotter- Nilsson) 

om märkning. Under januari och februari 2011 skickade de deltagande kommunerna ut 

informationsmaterial, till de berörda livsmedelsverksamheterna som senare skulle kontrolleras 

beträffande märkning. Kontrollerna genomfördes från mars 2011 och respektive kommun rapporterade 

sitt resultat i juni 2011. Därefter har resultatet sammanställts. 
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Avgränsningar 

Följande avgränsningar/inriktningar bestämdes för projektets kontroller i butiker:  

1. Butiker med importerade förpackade produkter, berörda livsmedel är 

a) choklad 

b) kakor 

c) godis 

d) konserver 

Omfattning: kontroll av 4 produkter per anläggning, förslagsvis 3 anläggningar per kommun. 

2. Butiker med egenproducerade förpackade färdigrätter, berörda livsmedel är 

a) färdiglagad varm och kall mat, typ dagens rätt 

b) grillade produkter 

c) sallad, pastasallad, blandade sallader typ räksallad 

d) smörgåsar, baguetter, smörgåstårta m.m. 

Omfattning: kontroll av 4 produkter per anläggning, förslagsvis 3 anläggningar per kommun. 

Resultat 

Samtliga Skånes 33 kommuner deltog i projektet. Eftersom 8 kommuner ingår i kommunalförbund har 

27 resultat redovisats. 

Under våren 2011 genomförde kommunerna inspektioner på aktuella anläggningar. Totalt 

kontrollerades 465 varor i 142 butiker. Det gjordes 75 kontroller i butiker med importerade produkter 

samt 67 kontroller i butiker med egenproducerade förpackade färdigrätter. 

Inrapporteringsblanketten (bilaga VI) användes för att rapportera in resultatet av inspektionerna.  

En del kommuner har inte kontrollerat samtliga punkter i checklistan för varje märkningsområde, 

vilket har resulterat i ett mindre underlag för uträkning av andelen brister. Inom några 

märkningsområden har vi bedömt att underlaget varit för litet för att kunna räkna ut en procentsats, 

därför är dessa inte redovisade i nedanstående tabeller.  

Resultatet för varje deltagande kommun/kommunalförbund kan laddas ner från Miljösamverkan 

Skånes webbplats www.miljosamverkanskane.se.
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Märkningsområden med vanligt förekommande brister 

Allergener: Samtliga allergener är inte deklarerade i ingrediensförteckningen.  

Beteckning: Allmänt vedertagen beteckning eller förklarande text saknas på livsmedlet. 

Bäst före: Bäst före eller sista förbrukningsdag är inte angett med uttrycket ”bäst före” eller ”bäst före 

utgången av”. 

Ingrediensbeteckning: Allmänt vedertagen beteckning eller förklarande text saknas för samtliga 

ingredienser. 

Kakaohalt: Kakaohalt är inte angiven i chokladprodukter. 

Mängd av huvudingrediens: Andel av huvudingrediens är inte angiven för produkter med namn som 

förknippas av huvudingrediensen, till exempel procent räkor i räksoppa, kyckling i kycklingsallad 

m.m.  

Nettokvantitet: Vikt eller volym saknas i märkningen. 

Sammansatta ingredienser: Samtliga ingredienser i en sammansatt produkt deklareras inte. Till 

exempel står det endast majonnäs i en potatissallad, inte vad själva majonnäsen innehåller. 

Språk: Märkning på svenska saknas på produkterna. 

Tydlig märkning: Märkningen är inte lätt att förstå, tillräckligt synlig eller i samma synfält. 

Kontaktuppgifter: Kontaktuppgifter till tillverkare, förpackare eller säljare saknas. 

I tabellerna nedan redovisas andelen felmärkta produkter per märkningsområde för respektive 

produktkategori. Vi har valt att fokusera på de märkningsområden där det finns brister som överstiger 

20 procent. Övriga märkningsområden, det vill säga märkningsområden med brister under 20 procent 

eller där andelen brister inte kunnat räknas ut på grund av för litet underlag, redovisas under rubriken 

”Övriga märkningsområden”. Angivna procentsatser i tabellerna nedan är inte statistiskt säkerställda 

utan får ses mer som en fingervisning om var bristerna finns. Antalet redovisade produkter per 

produktgrupp redovisas i bilaga VII. 

Tabell 1 Choklad – andel felaktigt märkta produkter i procent redovisat per märkningsområde  



� 	�

Tabell 2 Kakor – andel felaktigt märkta produkter i procent redovisat per märkningsområde

Tabell 3 Godis– andel felaktigt märkta produkter i procent redovisat per märkningsområde

Tabell 4 Konserver – andel felaktigt märkta produkter i procent redovisat per märkningsområde
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Tabell 5 Färdiglagad mat kall/varm – andel felaktigt märkta produkter i procent redovisat per märkningsområde 

Tabell 6 Grillade produkter – andel felaktigt märkta produkter i procent redovisat per märkningsområde

Tabell 7 Sallader – andel felaktigt märkta produkter i procent redovisat per märkningsområde 
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Tabell 8 Smörgåsar, baguetter, smörgåstårtor – andel felaktigt märkta produkter i procent redovisat per märkningsområde 

Övriga märkningsområden 

Märkning med bäst före-dag: Uppgift om datum för minsta hållbarhet eller bäst före-dag finns på 

förpackningen. 

Sista förbrukningsdag: Lättfördärvliga livsmedel märks med sista förbrukningsdag. 

Förvaringsanvisning: Livsmedel med sista förbrukningsdag märks med förvaringsanvisning. 

Ursprung: Upplysning om platsen för livsmedlets ursprung, om avsaknad av denna uppgift vilseleder 

konsumenterna. 

Bruksanvisning: Om avsaknad av sådan gör det omöjligt att använda livsmedlet på ett korrekt sätt. 

Resultat sanktioner och åtalsanmälan 

Sanktioner: Vid konstaterade brister har kommunerna möjlighet att vidta någon form av sanktion så 

som till exempel föreläggande med eller utan vite eller åtalsanmälan. 

7 av kommunerna hade under projektets gång vidtagit någon typ av sanktion efter konstaterade brister. 

4 kommuner planerade att vidta sanktioner. 16 kommuner har följt upp bristerna utan att någon 

sanktion utfärdats, vid uppföljningen hade bristerna åtgärdats i 13 av kommunerna. 

Åtalsanmälan: En kommun av länets 33 har gjort en polisanmälan om brott mot 

märkningsföreskrifterna under projektets gång. 
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Diskussion och kommentarer 

Genomförandet av projektet har visat att märkningsområdet är ett komplext område både för 

företagare som utformar märkning och för inspektörerna som ska bedöma märkningen. Det har varit 

bra att arbeta i projektform, eftersom det gett möjlighet till ett brett erfarenhetsutbyte mellan flera 

kommuner. Livsmedelsverkets enhet för kontrollstöd har också rådfrågats för vägledning och tolkning 

av lagstiftningen i specifika frågor. Det framtagna materialet i form av rutiner, mallar och checklistan 

kommer förhoppningsvis att vara ett bra verktyg vid framtida inspektioner. 

Märkningen på en färdigförpackad produkt är till för att konsumenten ska kunna göra ett aktivt och 

medvetet val vid sitt inköp, till exempel känsliga konsumenter som vill undvika allergena ämnen. Att 

märkningen inte är korrekt utförd kan även vara en redlighetsfråga som inte har någon direkt hälsorisk 

knuten till sig. Märkningen ska ge information om mängden av en viss ingrediens som kan vara 

avgörande för köpet, till exempel mängden räkor i en räksallad så att konsumenten kan bedöma om 

varan är värd sitt pris. Av resultatet kan vi se att det inom märkningsområdena 

”ingrediensförteckning” och ”mängd av ingrediens” finns brister både på importerade produkter och 

egenproducerade förpackade produkter. 

Det är omöjligt att som konsument själv kunna avgöra innehållet i ett livsmedel. I dag när de flesta 

livsmedel säljs förpackade har konsumenten inte heller möjlighet att känna och lukta på livsmedlet för 

att till exempel kunna avgöra dess beskaffenhet. 

Märkningen ska även ge information om tillsatser, vilket på senare tid allt mer uppmärksammats 

medialt i Sverige. Intresset och medvetenheten hos konsumenten om vad maten verkligen innehåller 

verkar ha ökat. 
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Importerade förpackade livsmedel (choklad, godis, kakor och konserver) 

Tydlig märkning - märkningsuppgifterna var i många fall svåra att förstå. Det kunde till exempel bero 

på att texten var liten eller att kontrasten mot bakgrunden var dålig. Om konsumenten inte kan läsa 

märkningsuppgifter kan det leda till en allvarlig hälsorisk, konsumenten kan till exempel inte läsa 

information om eventuella allergena ingredienser.  

Språk - vanligt förekommande var att märkningsuppgifterna inte fanns angivna på svenska, eller att 

det var brister i översättningen till svenska. I många fall översätter butiksinnehavaren eller importören 

ingrediensförteckningen själv, vilket kan innebär att det lätt blir fel. Många av dessa butiker har en 

kundkrets som inte förstår svenska, men däremot förstår förpackningens originalmärkning. 

Beteckningen (till exempel namn, symbol eller bild) ska klart och tydligt ge konsumenten en 

uppfattning om vilket livsmedel det handlar om. Beteckningen ska vara allmänt vedertagen i Sverige 

eller också ska beteckningen vara så tydlig att konsumenten inte kan förväxla livsmedlet med något 

annat. Är beteckningen vilseledande får konsumenten inte får den förväntade produkten och därmed 

känner sig lurad. 

Ingrediensbeteckning får inte vilseleda konsumenten att tro att livsmedlet har en annan beskaffenhet 

än det i själva verket har. Det är viktigt, speciellt för allergiker, att samtliga ingredienser finns med. Då 

butikinnehavarna översätter ingrediensförteckningen har det visat sig att inte alla ingredienser finns 

med i översättningen. 

Mängden av huvudingrediensen fanns i många fall inte med i märkning som översatts till svenska. 

Detta skulle helt enkelt kunna bero på att den som gjort översättningen inte har kunskap om 

märkningslagstiftningen eller att det inte funnits med i förpackningens originalmärkning. 

Allergener fanns i flera fall inte med i märkningen. Syftet med denna märkning är att konsumenterna 

alltid ska få information om när vissa kända allergener använts vid tillverkningen av livsmedel, så att 

konsumenten kan undvika överkänslighetsreaktioner. Brister kan medföra allvarliga hälsorisker för 

konsumenten. 

Kakaohalt i choklad ska anges med minsta halt i procent kakao av total kakaosubstans. Andelen 

kakaohalt i en chokladkaka kan vara avgörande för konsumentens val och det är därför viktigt att det 

framgår av ingrediensförteckningen hur mycket kakao chokladen innehåller. 
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Egenproducerade och förpackade färdigrätter 

Ingrediensbeteckning - beteckning på ingredienserna får inte vilseleda konsumenten att tro att 

livsmedlet har en annan beskaffenhet än det i själva verket har. Det är viktigt att samtliga ingredienser 

anges.  

Sammansatta ingredienser - om inte alla ingredienser i de sammansatta produkterna till exempel 

köttbullar i en baguette redovisas ger det i slutet en felaktig ingrediensbeteckning. Detta kan medföra 

en hälsorisk för allergiska personer och vara vilseledande.  

Mängden av huvudingrediensen - det är anmärkningsvärt att så många av förpackningarna hade brister 

inom detta område. Mängden ingredienser borde inte vara svårt att ange i innehållsförteckningen då 

butikerna bör ha recept för varje produkt där det framgår hur mycket råvaror som ska ingå i produkten.  

Nettokvantitet ska anges på förpackningen. En av orsakerna till att det inte skrivs ut kan vara att 

butikerna helst vill sälja sina färdigrätter och smörgåsar med styckpris. 

Bäst före datum - ska alltid anges med dag, månad och år. Att de egenproducerade förpackade rätterna 

inte märks med bäst före datum skulle kunna bero på att butikerna helt enkelt räknar med att 

maträtterna konsumeras samma dag. Man räknar inte med att konsumenten kan spara produkten till ett 

senare tillfälle.  

Sanktioner och åtalsanmälan 

Arbetet med att följa upp bristerna i märkningen skiljer sig mellan kommunerna. Det vanligaste 

arbetssättet är att bristerna följs upp med en uppföljande kontroll. Verksamheten har då i många fall 

rättat till bristerna. Andra kommuner väljer att vidta sanktioner med en gång. Vilken åtgärd som vidtas 

kan vara beroende av bristernas allvarlighetsgrad, till exempel antalet förpackningar med brister. Det 

är dock viktigt att myndigheten gör uppföljning så att bristerna rättas till så snart som möjligt. Vid 

allvarliga märkningsbrister har myndigheten möjlighet att utfärda saluförbud. Rutinen (bilaga IV) som 

togs fram som en del av projektet kan användas som stöd och vägledning i arbetet vid konstaterade 

märkningsbrister. 
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Slutsats 

Resultatet visar att det finns mycket att göra inom kontrollområdet märkning. Vad det beror på är 

troligtvis en kombination av många olika orsaker till exempel bristande kunskap om gällande 

märkningsföreskrifter hos företagen, bristfälliga rutiner hos företagen samt en svår och krånglig 

lagstiftning med många undantag och specialföreskrifter.  

Felaktigt, otydligt eller ofullständigt märkta livsmedel kan i värsta fall innebära en hälsorisk. Detta är 

en anledning till varför det är viktigt för butikerna att ha fungerande rutiner för kontinuerlig 

uppdatering av ingrediensförteckningar. I ”Livsmedelsindustrins och dagligvaruhandelns 

branschriktlinjer för allergi och annan överkänslighet” (från Svensk Dagligvaruhandel och 

Livsmedelsföretagen) finns stöd för olika typer av företag när det gäller hantering och märkning av 

livsmedel ur allergisynpunkt. I Svensk Dagligvaruhandelns branschriktlinje ”Säker mat i din butik” 

finns mer information om både allmän och produktspecifik märkning. Förhoppningen är att kunskapen 

om branschriktlinjernas existens och nyttan med dessa ska öka hos livsmedelsföretagen. 

För att minska antalet felmärkta livsmedel på marknaden hade det varit önskvärt om både producenter, 

importörer och grossister tog ett större gemensamt ansvar för att medverka till att livsmedlen blir 

korrekt märkta innan de levereras till butiksledet. Kravet på att varje förpackning ska var märkt finns 

först när produkten säljs till konsument, men det är även viktigt att butikerna ställer krav på sina 

leverantörer så de skickar med korrekta märkningsunderlag. Företagen bör se över sina rutiner för 

märkning och skaffa sig den kunskap som behövs för att säkerställa att livsmedlen de säljer är korrekt 

märkta och inte vilseleder kunderna. Kontrollmyndigheten måste fortsätta att kontinuerligt arbeta med 

riktad märkningskontroll.  
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Förslag till fortsatt arbete 

Projektet har gett en tydlig bild av var märkningsbristerna finns samt ett bra underlag för planering av 

kommande märkningskontroll. Detta ger kommunerna en fingervisning om var kontrollinsatserna bör 

inriktas på. Vidare bör kommunerna använda sig av rutinen för hantering av märkningsbrister dels för 

att få en likvärdig hantering och dels beivra de brister som iakttas i den offentliga kontrollen. Med 

tanke på det stora antalet felmärkta produkterna och allvarlighetsgraden i felmärkningen bör 

branschorganisationerna ta sitt ansvar genom att utforma utbildningar i märkning för sina medlemmar. 

Om kunskapsnivån inte ökar hos de som utformar märkning och presentation kommer bristerna att 

kvarstå även framöver. 

Kommande projekt inom Miljösamverkan Skåne kan inriktas mot en fördjupning i kontrollen av de 

områden där bristerna var som störst där branschen skulle kunna föregå med en utbildnings- och 

informationsinsats. Projekt kan också inriktas mot importörer och grossister. Även nya och ändrade 

märkningsföreskrifter kan inom några år vara intressant att följa upp i ett projekt.

Bilagor 

Bilaga I Informationsmaterial till verksamheterna ” Alla livsmedel som säljs måste vara rätt 
märkta”; ”Märkning av förpackade livsmedel” 

Bilaga II Informationsbrev till livsmedelsverksamheterna ”Snart kommer vi ut och kontrollerar 
er verksamhet” 

Bilaga III Checklista och kontrollrapport 
Bilaga IV Rutin ”Rutin vid brister i märkning av livsmedelsprodukter”
Bilaga V Beslutsmallar ”Underrättelse om förbud/förbud med vite mot utsläppande av 

livsmedelsprodukter”; ”Anmälan om brott mot livsmedelslagen” 
Bilaga VI Inrapporteringsblankett ”Rapportering av livsmedelsprojektet kontroll av märkning 

2011” 
Bilaga VII Sammanställning av resultatet 
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Länsstyrelsen i Skåne län
205 15 Malmö
Besöksadress: Kungsgatan 13
Tel 040-25 20 00 vx
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www.m.lst.se

Kommunförbundet Skåne
Box 13
264 21 Klippan
Besöksadress: Storgatan 33
Tel 0435-71 99  00 vx
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Skånes kommuner

I Skåne län genomfördes under 2010-2011 ett kontrollprojekt inom märkning av 
förpackade varor i samarbete mellan Skånes kommuner, Kommunförbundet Skåne och 
Länsstyrelsen i Skåne län. Alla Skånes kommuner deltog i projektet. Det övergripande 
målet för projektet har varit att bidra till att säkerställa en hög skyddsnivå för männi-
skors hälsa och bevaka konsumenternas intressen gällande tydlig och korrekt märkning 
av livsmedel. 

Information om Miljösamverkan Skåne samt detta och andra projekt finns på 
webbplatsen www.miljosamverkan.se. Där återfinns också denna rapport såväl som 
styrgruppens projektbeställning och projektbeskrivning som ligger till grund för 
arbetet. 
Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Skåne län, 
Kommunförbundet Skåne och Skånes kommuner. En huvuduppgift är att effektivisera 
tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 
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