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1. Abstract 

An organisation in Skåne, Miljösamverkan Skåne, presented a project in 2011 concerning food 

labeling. All municipalities in Skåne, audited certain products in several stores, in order to 

determine if they were labeled correctly according to law. Stores who produced their own food 

where also audited. As Swedes generally have an interest in buying and cooking food from different 

countries, the demand is increasing, which makes stores provide the customers with a large range of 

different products to accommodate the demand. This essay will discuss the results of the project and 

how incorrect food labeling can affect human health. The study showed that most of the inspected 

products were labeled incorrectly. One example of a possible consequence is if gluten is not 

declared on the product which could result in people with Celiac disease becoming ill. Another 

result of this study is that incorrect food labeling has significant health risks, from itching and 

swelling to anaphylactic reactions which could lead to death. Therefore, people involved in the food 

industry, for instance wholesalers and importers, have to be educated about the risks and 

consequences of incorrect food labeling, in order to solve the problems and to increase the safety 

for customers. 
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2. Sammanfattning 

Efterfrågan på livsmedel ökar ständigt i takt med samhällets ökade matintresse. Mat från olika 

kulturer lockar, parallellt med konsumenters efterfrågan på mat för ett lågt pris. Detta gör att allt fler 

livsmedel importeras till Sverige, samtidigt som det öppnas nya livsmedelsbutiker.  För att få sälja 

varor ska man följa märkningsregler enligt livsmedelslagen. Märkningsregler gäller alla som 

hanterar livsmedel: tillverkaren, förpackaren, importören och säljaren samt alla butiker i Sverige, 

även kvartersbutiker och butiker med utländska livsmedel.  

   En samverkan, Miljösamverkan Skåne, tog under 2011 fram ett projekt om märkning av 

livsmedel. Det innebar att kommuner i Skåne skulle inspektera 4 butiker i riskklass 4 och 5 i sin 

kommun och granska choklad, godis, kakor och konserver samt butiker som säljer egenproducerade 

livsmedel som exempelvis dagens rätt. Varorna granskades utifrån en checklista och resultaten 

skickades sedan in för en sammanställning som ska redovisas i höst.  

   Projektet är genomfört åt Svedala Kommun. För att göra en uppfattning om hur brister i märkning 

eventuellt kan ge hälsoeffekter hos människor, har resultat från Svedala Kommun samt Landskrona 

kommun använts. Kontrollerna har skett tillsammans med miljöinspektör Anders Nicander från 

Svedala Kommun. Hälsoeffekter har granskats med hjälp av underlag i form av lagtexter och 

material från bland annat Livsmedelsverket samt Miljösamverkan Skåne. Resultaten av 

inspektionerna visade på att ett flertal brister som exempelvis ingen svensk märkning, inga 

uppgifter om allergener och att märkningen av sammansatta livsmedel i egenproducerade varor 

försvann i den slutgiltiga beteckningen. Detta kan resultera i att konsumenter vilseleds samt att 

känsliga personer kan drabbas av hälsoeffekter, allt från klåda i munnen till anafylaktiska reaktioner 

som kan leda till döden. För att åtgärda problemen krävs bättre kunskap om märkning hos alla 

personer som arbetar med livsmedel. 
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3. Förord 

Jag vill tacka Anders Nicander, miljöinspektör på Svedala Kommun för att jag fick genomföra 

märkningsprojektet med honom, följa med på en länsträff och på möten för att få ytterligare 

kunskap och information om livsmedel och märkning. Jag vill också tacka Landskrona Kommun för 

att jag fick ta del av deras resultat till min uppsats.  

   En stor eloge ger jag till mina handledare Jeanette Axelsson från Alcontrol och Kerstin Rolleberg 

från Högskolan i Halmstad, som väglett och gett mig stöd under arbetets gång.  

 

Tack! 
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4. Inledning 

Projekt ”Kontroll av märkning 2011” 

Syftet med livsmedelslagstiftningen är att göra det möjligt för konsumenterna att kunna fatta beslut 

om de livsmedel de handlar. Europaparlamentet och rådets förordning, EG nr 178/2002 har som 

syfte att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intressen när 

det gäller livsmedel. De principer som tas upp i förordningen är gemensamma för alla EU:s 

medlemsstater. Exempel på principer är bland annat spårbarhet och presentation av livsmedel och 

foder. (Europaparlamentet och rådet, avsnitt 1, art. 5, 2002) 

   Efter initiering av Miljösamverkan Skåne, en samverkan där alla Skånes kommuner ingår, 

genomför Svedala Kommun under 2011 livsmedelsprojektet ”kontroll av märkning 2011”. 

Projektets mål är att: 

 säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa 

 bevaka konsumenternas intressen gällande tydlig och korrekt märkning av livsmedel 

 höja kunskapsnivån hos livsmedelsverksamhetsutövarna som ingår i projektet 

 ge inspektörerna hjälp att tolka märkningsföreskrifter 

 skapa en samsyn inom Skåne gällande tolkning av märkningsföreskrifter, med avsikt att få 

en enhetlig kontroll av märkning och ge stöd till inspektörer för att de ska bli säkrare i sitt 

arbete vid kontroll av märkning. 

 

Livsmedelsprojektet är avgränsat och de verksamheter som ska kontrolleras är totalt tre butiker i 

riskklass 4 och 5 med importerade produkter. I de butikerna ska märkningen av fyra produkter så 

som godis, kakor, choklad och konserver kontrolleras. Dessutom ska tre butiker med 

egenproducerade förpackade färdigrätter kontrolleras. I detta fall ska märkningen av fyra berörda 

livsmedel granskas, vilka är: färdiglagad varm och kall mat, grillade produkter, sallader 

(pastasallad, blandsallad som räksallad m.m.) och smörgåsar/baguetter/smörgåstårta och dylikt. Då 

Svedala Kommun är en liten ort har avgränsningar från projektet gjorts och tre butiker i riskklass 4 

och 5 har kontrollerats samt en butik med egenproducerade varor. (Miljösamverkan Skåne, 2010) 

   Riskklass 5 innebär att anläggningen endast hanterar färdigförpackade livsmedel. Det är den 

lägsta klassningen en anläggning kan klassas och ses som en ”mycket låg risk anläggning”. 

Riskklass 4 innebär att anläggningen hanterar livsmedel men inte har någon egenproduktion . 

Anläggningen ses som en ”låg risk anläggning” (Livsmedelsverket, 2010a) 
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5. Syfte 

Syftet med projektet är att undersöka om märkningen på choklad, godis, kakor och konserver som 

säljs i butiker i riskklass 4 och 5, samt märkningen på egenproducerade livsmedel såsom dagens 

rätt, sallader m.m. i butiker med riskklass 3, överensstämmer med lagstiftningen, om det finns 

brister och om och hur de eventuella bristerna kan påverka människans hälsa.  I projektet ska även 

förslag på åtgärder diskuteras för att åtgärda problemet med felmärkta varor. 

6. Mål 

Målet med arbetet är att granska produkternas märkning och uppmärksamma butikspersonal, 

butiksägare, grossister och importörer vikten av rätt märkning och ge dem tillräcklig kunskap för att 

kunna se till att felmärkta varor inte saluförs. Detta för att inte bryta mot lagen och inte heller 

vilseleda konsumenterna så att det leder till hälsoeffekter.  

7. Metod 

Examensarbetet genomfördes genom inspektioner av butiker tillsammans med miljöinspektör 

Anders Nicander på Svedala Kommun, en till två dagar i veckan under vecka 7- vecka 14. Under 

dessa dagar analyserades även de resultat som framkommit. Under de dagarna valdes fyra till fem 

varor från fyra olika butiker och kontrollerades. Butikerna valdes ut slumpmässigt från en lista 

innehållande butiker i de olika riskklasserna som finns i Svedala Kommun. Checklistor, som 

Miljösamverkan Skåne tagit fram till projektet låg till grund för undersökningen för att kunna 

kontrollera vad som fanns, saknades, var bristfälligt eller vad som ej var kontrollerat/aktuellt på 

märkningen. 

   Utöver resultaten från Svedala Kommun användes Landskrona kommuns resultat i 

undersökningen för att kunna göra en bättre analys och ha mer underlag till slutsatser om 

hälsoeffekter.  

   För att undersöka vilka risker felmärkning eller utebliven märkning skulle kunna medföra och hur 

det i så fall kunnat påverka människans hälsa jämfördes lagstiftningens krav om märkning med 

märkningen av varan. För att undersöka om eventuella hälsorisker, allergiska reaktioner och 

matförgiftning användes bland annat Livsmedelsverkets texter om allergener studerats samt 

litteratur om tillsatser och märkning.  
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8. Intressenter 

Arbetet kan användas som stöd för inspektörer, personer som arbetar med livsmedel eller till dem 

som är intresserade av livsmedel, för att få en bättre förståelse för märkningens betydelse för 

människans hälsa. 

9. Bakgrund 

9.1 Lagstiftning  

Lagstiftning gällande märkningsregler är LIVSFS 2004:27- livsmedelsverkets föreskrifter om 

märkning (Livsmedelsverket, 2004a) och presentation av livsmedel och LIVSFS 2003:13- 

livsmedelsverkets föreskrifter om kakao och chokladvaror (Livsmedelsverket, 2003). Ytterligare 

märkningsregler finns om ursprungsmärkning av nötkött och fisk, märkning av ägg, märkning av 

frysta produkter, livsmedel för särskilda näringsändamål, näringsvärdesdeklaration, märkning och 

presentation av frukt och grönsaker. För frivilliga uppgifter finns en del märkningsregler. Dessa 

märkningsregler gäller nyckelhålssymbolen, ekologisk mat m.m. Produkter som inte följer 

märkningsreglerna är förbjudna att släppas ut på marknaden. (Livsmedelsverket, 2007) 

   Livsmedelslagstiftningen innehåller förutom krav på säkra livsmedel även regler om redlighet och 

säkerhet, som är av stor vikt vid märkning utav varor. Regler gällande redlighet är viktiga för att 

konsumenterna inte ska bli lurade på innehåll och mängd, kunna göra medvetna val och få valuta 

för sina pengar, kunna undvika livsmedel de inte tål, undvika gamla varor och få reda på hur vissa 

typer av livsmedel ska tillagas. (Miljösamverkan Skåne, 2011) Denna typ av information ska stå 

med på varan, genom att ange ex. bäst före-datum, fiber/fett/socker/salt-halt, nyckelhålsmärkning, 

namn och adress till tillverkaren/försäljaren/leverantören, mängden av en råvara eller en ingrediens 

i en produkt ex. hallon i hallonsylt m.m. (Livsmedelsverket, 2007) 

   För konsumenternas säkerhet, framför allt ur hälsorisksynpunkt finns regler för 

hållbarhetsmärkning som bäst före-dag, sista förbrukningsdag och förvaringsanvisningar. Det finns 

även regler för bruksanvisning, om hur ett livsmedel ska tillagas för att avdödning av mikrobiell 

tillväxt ska ske eller en anvisning för spädning av ett koncentrat som outspätt kan vara skadligt. 

Slutligen finns det krav på ingrediensförteckning och krav på att allergener ska ingå i märkning. 

   Dessa regler och krav finns i LIVSFS 2004:27, Vägledning till livsmedelsverkets föreskrifter 

(2004:37) om märkning och presentation av livsmedel (Livsmedelsverket, 2011a), 

Livsmedelsindustrin och dagligvaruhandelns branschriktlinjer för allergi och annan överkänslighet 

samt förteckningar och andra bestämmelser om märkning från Livsmedelsverket och EG-

förordningar. (Miljösamverkan Skåne, 2011) 
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9.2 Märkningsregler  

Märkningsregler gäller alla som hanterar livsmedel: tillverkaren, förpackaren, importören och 

säljaren. Märkningen ska vara på svenska eller på annat språk om det obetydligt skiljer sig från 

svenska, lätt att förstå och vara väl synlig på livsmedlet. Den får inte vilseleda eller ge ett felaktigt 

intryck gällande livsmedlets karaktär, sammansättning, datumuppgift, tillverkningsmetod eller 

ursprung. Påstående om att livsmedel förebygger eller behandlar eller botar sjukdom får inte 

användas. Märkningsregler gäller alla butiker i Sverige, även kvartersbutik eller butiker med 

utländska livsmedel. (Livsmedelsverket, 2009) Butiker med endast förpackade varor är även dem 

ansvariga för att varorna de säljer är rätt märkta. (Miljösamverkan Skåne, 2011) 

 

Förpackade livsmedel ska märkas med följande uppgifter:  

1. Beteckning – namnet på varan 

Beteckningen ska ge konsumenterna en klar uppgift om vilket slags livsmedel de köper. En del 

produkter är märkesskyddade och får endast används på livsmedel som uppfyller specifika kriterier. 

Det gäller t.ex. falukorv, sylt och margarin. Varumärke eller märkesnamn får inte används istället 

för varans beteckning. (Livsmedelsverket, 2011) 

    Vissa fantasinamn och utländska varors beteckningar har blivit vanliga i Sverige att de tillåts att 

användas. Detta gäller ex. vingummi, vårrullar, mango chutney och baguette. Beteckningen på 

livsmedlet får inte vilseleda konsumenten om dess innehåll och därför ska ex. räksoppa både smaka 

och innehålla räkor. Mängden räkor måste anges på förpackningen. (Livsmedelsverket, 2007) 

 

2. Ingrediensförteckning 

Alla ingredienser/tillsatser som använts vid tillverkningen av livsmedlet ska finnas med i 

innehållsförteckningen. Ingredienserna ska stå i fallande storleksordning efter den vikt de hade vid 

tillverkningstillfället. Tillsatser används i livsmedel för att påverka hållbarheten, konsistensen, smak 

och/eller färg. Tillsatserna ska skrivas med dess funktionsnamn följt av deras E-nummer/namn ex. 

”konserveringsmedel E211” eller ”konserveringsmedel natriumbensoat”. En ingrediens kan bestå av 

flera ingredienser, ex. grillkorv i pyttipanna. Grillkorvens ingredienser måste finnas med i 

innehållsförteckningen. (Livsmedelsverket, 2009) 

    Kryddor kan anges med ”kryddor” om ingen enskild krydda ingår i mer än 2 % av livsmedlets 

vikt. Är kryddan en allergen enligt EU-listan, ska den märkas ut oavsett om det är under 2 % i 

livsmedlets vikt. Innehåller livsmedlet mer än 10 % sockeralkoholer ska det anges att överdriven 

konsumtion kan ha laxerande verkan. De livsmedel som innehåller aspartam ska märkas med 

”fenylanalin”. (Livsmedelsverket, 2007) Personer med sjukdomen PKU - fenylketonupkuri, har 

brist på enzym som bryter ner aminosyran fenyanalin till aminosyran tyrosin. Det är en ärftlig 
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ämnesomsättningssjukdom. Då inte fenylanalin omvandlas till tyrosin blir fenylanalinhalterna för 

höga i koppen vilket kan leda till allvarliga hjärnskador som utvecklingsstörning. Personer med 

PKU måste därför undvika livsmedel där fenylanalin ingår. Barn testat för PKU vid födseln för att 

kunna förhindra intag av fenylanalin om de skulle lida utav sjukdomen. (Socialstyrelsen, 2010) 

Fenylanalin ska märkas ut på de produkterna där de ingår . Aromer skrivs antingen ut med sitt eget 

namn eller som ”arom/aromämne”. (Livsmedelsverket, 2007) 

 

3. Allergimärkning 

Vissa kända allergiframkallande ämnen som använts vid tillverkningen av ett livsmedel ska stå med 

i märkningen. Det gäller kräftdjur, blötdjur, ägg, fisk, jordnötter, lupin, sojabönor, mjölk ink laktos, 

nötter, selleri, senap, sesamfrö, svaveldioxid, sulfit och spannmål som innehåller gluten. 

(Livsmedelsverket, 2009) 

 

4. Mängd av vissa ingredienser eller kategorier av ingredienser 

Mängden av vissa ingredienser eller en kategori av ingredienser, ska framgå av märkningen. Det är 

oftast tillräckligt att ange mängden av den ingrediens som är avgörande för köpet ex. mängden 

räkor i räksoppa. Mängden ska anges i procent. Uppgiften kan finnas vid livsmedlets beteckning 

eller i ingrediensförteckningen. (Livsmedelsverket, 2009) 

 

5. Nettokvantitet 

Livsmedlets vikt eller volym ska märkas exklusive förpackningens vikt, vikten av clips, etiketter 

och liknande. (Livsmedelsverket, 2009) 

 

6. Bäst före-dag eller sista förbrukningsdag 

Bäst före-dag är den dag, fram till vilken ett livsmedel som förvarats lämpligt, har kvar sina 

särskilda egenskaper som förknippas med livsmedlet. Uttrycket ”bäst före” ska vara utmärkt, följt 

av dag, månad och år i nämnd ordning. På livsmedel med längre hållbarhet än 3 månader räcker det 

med att ange dag och månad. För livsmedel med hållbarhet längre än 16 månader räcker det med att 

ange år. (Livsmedelsverket, 2009) 

   Sista förbrukningsdag anges istället för bäst före- dag på livsmedel, som från mikrobiologisk 

synpunkt är mycket lättfördärvliga. Lättfördärvliga livsmedel räknas produkter som efter 5 dagar 

och vid en förvaring på under 4 grader är farliga för hälsan att förtära. Dessa produkter är ex. färsk 

fisk, färsk kyckling, köttfärs, organ och rå korv. Lättfördärvliga livsmedel får inte saluföras efter 

utgånget datum, som anges med dag, månad och år. (Livsmedelsverket, 2009) 
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7. Förvaringsanvisning 

Livsmedel som märks med sista förbrukningsdag ska alltid märkas med förvaringsanvisning. 

Livsmedel märkt med bäst före- dag, märks med förvaringsanvisning om det har betydelse för 

hållbarheten. (Livsmedelsverket, 2009) 

 

8. Namn och adress för tillverkare, förpackare eller säljare 

Livsmedel ska vara märkta med namn och adress till tillverkaren, förpackaren eller säljaren. 

Säljaren ska vara etablerad i ett ESS-land (EU, Norge eller Island) eller Turkiet och kan vara en 

importör eller en livsmedelskedja. För företag i Sverige kan telefonnummer accepteras istället för 

en adress. Enbart en hänvisning till en internetadress är inte tillåtet. (Livsmedelsverket, 2009) 

 

9. Ursprung (endast vissa fall) 

Platsen för livsmedlets ursprung ska anges om avsaknad av uppgiften kan vara vilseledande för 

konsumenten. Konsumenten ska inte tro att livsmedlet kommer från något annat land eller region än 

vad det gör. Det finns särskilda regler om ursprungsmärkning för nötkött och även vissa andra 

produkter kan ha krav på att ursprung anges. (Livsmedelsverket, 2009) 

 

10. Bruksanvisning (endast vissa fall) 

Bruksanvisning ska finnas om avsaknaden av den gör det omöjligt att använda livsmedlet på rätt 

sätt. (Livsmedelsverket, 2009) 

 

11. Verklig alkoholhalt (endast vissa fall) 

Drycker med mer än 1,2 % alkohol ska märkas med uppgift om den verkliga alkoholhalten. 

Alkoholhalten får inte anges med ”max-halt”, ”cirka-halt” eller med intervall. (Livsmedelsverket, 

2009) 

 

12. Särskilda märkningsregler för vissa livsmedel 

Nyckelhålssymbolen, näringsvärdesdeklaration, närings- och hälsopåstående, GMO (genetisk 

modifierad organism), honung och cider har märkningsregler i andra föreskrifter, EG-förordningar 

och EG-beslut. (Livsmedelsverket, 2009) 

 

13. Frivillig uppgift 

Förpackningsdag och bakdag är en frivillig uppgift som en del av företag väljer att märka ut med 

hänsyn till konsumenten. (Livsmedelsverket, 2009) En ytterligare frivillig uppgift är ursprungsland 

på kött och fisk. Importerat kött som malts och säljs i Sverige får inte heta ”svensk köttfärs” eller ha 
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en svensk flagga och nötkött får inte märkas med ”ursprung Sverige” om djuret inte är fött, uppfött 

och slaktat i Sverige. Fisk ska anges med ursprungsland och fångstzon. Fångstzonen ska benämnas 

med dess svenska namn. Färsk frukt, grönsaker och honung ska märkas med ursprungsland. 

(Livsmedelsverket, 2007) Uppgifterna om beteckning, nettokvantitet, bäst före- dag och verklig 

alkoholhalt ska kunna ses i samma synfält. (Livsmedelsverket, 2009) 

 

9.3  Ytterligare märkningsregler 

Ytterligare märkning är ex. nyckelhål, näringsvärdesdeklaration, ekologiskt och streckkod. 

Nyckelhålsmärkning finns på livsmedel med mycket kostfibrer, lite fett, socker och salt samt en bra 

sammansättning av fettsyror, för att hjälpa konsumenter att välja hälsosam mat. Nyckelhålet ägs av 

Livsmedelsverket och produkter som märks med symbolen måste följa Livsmedelsverkets 

föreskrifter. (Livsmedelsverket, 2007) 

   Näringsvärdesdeklaration är en frivillig märkning, förutom på produkter som är märkta med 

näringspåstående som exempelvis ”låg fetthalt” då den verkliga fetthalten måste märkas ut. 

Påståenden måste vara grundade på vetenskapliga fakta, för att inte vilseleda konsumenterna. Dessa 

regler är gemensamma inom EU. Näringsdeklarationen ska visa de viktigaste näringsämnen som ett 

livsmedel innehåller som till exempel energivärde och mängd protein, kolhydrater och fett. 

(Livsmedelsverket, 2007) 

   EU och olika organisationer har regler och krav som ska följas för att ett livsmedel ska få kallas 

ekologiskt. Organisationerna kan ställa högre krav än EU:s krav för att deras logotyp ska få används 

på produkten. (Livsmedelsverket, 2007) 

   Streckkod är en märkning som företag använder för att ha ordning på sitt varusortiment. De första 

siffrorna i koden talar om i vilket land koden utfärdats, men ger ingen garanti på att varan är 

tillverkad i landet. Streckkoder i Sverige börjar oftast på 73. (Livsmedelsverket, 2007) 

   En del produkter har skyddade beteckningar. Dessa kallas SUB – skyddad ursprungsbeteckning, 

SGB – skyddad geografisk beteckning och GTS – garanterad traditionell specialitet. SUB är en 

beteckning som innebär att råvarorna och tillverkning enbart får produceras och komma ifrån en 

specifik region ex. Parmaskinka. Det innebär att inga svenska produkter kan säljas som 

”parmaskinka”. SGB innebär att produkten tillverkas enligt en metod som förknippas med en region 

ex. Svecia-ost och Bayonne-skinka. Råvarorna behöver inte komma från området men för att 

produkten ska kallas för ”Svecia-ost” ska den tillverkas enligt den tillverkningsmetod de använder 

sig av i Svecia. GTS-beteckningen innebär att produkten tillverkas på ett traditionellt sätt och 

tillagas enligt recept ex. Falukorv och Mozzarella. (Livsmedelsverket, 2007) 
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Tillverkare som producerar livsmedel som tillverkas för särskilda näringsändamål, som glutenfria 

produkter, ska anmäla sin märkning ”glutenfritt” till Livsmedelverket. (Livsmedelsverket, 2007) 

 

9.4 Förslag till nya märkningsregler 

2008 lämnade EU-kommissionen ett förslag om nya märkningsregler. Ändringar som ges förslag på 

är bland annat bättre ursprungsmärkning, deklaration på näringsvärde och en minsta tillåtna 

textstorlek. Minsta tillåtna textstorlek tänks vara 3mm på obligatoriska märkningsuppgifter. På 

förpackningens framsida bör det också finnas uppgifter om fetthalt, energivärde, antal mättade 

fettsyror, kolhydrater och salt och sockerhalt. Dessa uppgifter ska inte omfattas av minsta tillåtna 

textstorlek enligt förslaget. Angående ursprungsmärkningen är förslaget att både ursprungsland och 

tillverkningsland ska stå angivet.  (Nyhetsarkivet, 2008) Andra förslag till ändringar är: 

 Uppgifter om allergiframkallande ingredienser ska finnas tillgängliga för livsmedel som 

säljs i ex. en manuell disk (Nyhetsarkivet, 2008) 

 Regler om ursprungsmärkning ska förtydligas för att inte vilseleda konsumenterna. 

Ursprungsmärkning är frivillig men då den skrivs ut får den inte vilseleda konsumenterna. 

Exempelvis ska både ursprungsland och tillverkningsland märkas ut om dessa inte är samma 

land. (Nyhetsarkivet, 2008) 

 

Förslag till EU har flera års förhandling innan de ändras. Den nya förordningen kommer träda i 

kraft tidigast under 2012. Nyligen röstade Europaparlamentet om ändringarna. Gällande 

textstorleken ville de samråda med konsumentorganisationen innan reglerna ändrades.   

Ursprungsmärkningen skulle ändras ytterligare då de även vill ha med ursprungsland i rätter där 

kött/fisk/fågel ingår som ingrediens och ursprungsmärkning ska omfatta alla livsmedel då det består 

som en enda ingrediens, vilka är kött, fågel, fisk, mejeriprodukter, färsk frukt och färska grönsaker. 

Angående näringsvärdesdeklarationen vill de utöka deklarationen med att ange mängden protein, 

fiber, och naturliga och artificiella fettsyror. (Larsson. I, 2010) 
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9.5 Riskklassificering 

Livsmedelsanläggningar ska riskklassificeras enligt art 3 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 882/2004- om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevanden 

av foder – och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. 

(Livsmedelsverket, 2004b). Det innebär att den offentliga kontrollen ska vara riskbaserad för att 

kontrollerna ska genomföras det antal gånger som krävs för att anläggningarna ska kunna hålla en 

säker standard med hänsyn till de risker anläggningen har. Riskklassningen lägger grunden för den 

avgift livsmedelsföretaget årligen ska betala in till Miljö- och hälsoskyddskontoret där 

anläggningen finns. Avgiften är lagstadgad enligt förordningen 2006: 1166- om avgifter för 

offentlig kontroll av livsmedel.  (Livsmedelsverket, 2010a) 

10 Hälsoeffekter 

10.1 Allergi 

Då en stor del av den svenska befolkningen lider av en allergi mot livsmedel (Livsmedelsverket, 

2010b, Livsmedelsverket, 2010c) kommer uppsatsen till stor del grundas på hälsoeffekter från 

allergiska reaktioner som kan orsakas av felaktig märkning som bristande innehållsförteckning. 

Inom EU finns det allergener som alltid ska ingå i märkningen de används som ingrediens eller 

tillsats i ett livsmedel. Detta för att allergiska och intoleranta personer ska kunna undvika förtäring 

av allergener de inte tål, som annars skulle kunna leda till hälsoeffekter av olika slag. 

(Livsmedelsverket, 2004a) 

   Enligt statistiska studier har var tredje barn haft allergiska besvär före elva års ålder. Fem till 

femton procent vuxna människor beräknas ha allergiska besvär av exempelvis gräs och björkpollen, 

som i sin tur kan ge följdsjukdomar som allergiska besvär av nötter och frukt. Matallergi är 

vanligast under barndomen men allergi mot mjölk och ägg försvinner ofta när barnet blir äldre. 

Allergi mot nötter, jordnötter och fisk växer man sällan ifrån. Andra livsmedel som ger allergiska 

reaktioner är skaldjur, soja, nötter, fröer och baljväxter som exempelvis jordnötter. 

(Livsmedelsverket. 2010b, Livsmedelsverket, Livsmedelsverket, 2010c).  

   Allergi framkallas ofta av proteiner, då de fungerar som allergiframkallande ämnen. Protein ingår 

i all mat. Allergi innebär att kroppens försvarsmekanismer mot främmande ämnen är nedsatt och en 

allergisk reaktion, så kallad immunologisk reaktion, framkallas. (Livsmedelsverket, 2010b, 

Livsmedelsverket, 2010c) 
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Förutom främmande ämnen kan människan få allergiska reaktioner av naturliga ämnen, så kallade 

allergener. Vid allergi mot allergener påverkas kroppens immunförsvar att bilda IgE-antikroppar. 

Detta kallas atopisk allergi som innebär att personen blivit sensibiliserad, vilket menas att när 

personen kommer i kontakt med allergenet utlöses symtom som kan vara mer eller mindre 

allvarliga. Atopisk allergi är ärftlig och barn ärver ofta allergi från sina föräldrar. (Livsmedelsverket. 

2010b, Livsmedelsverket, Livsmedelsverket, 2010c) 

   Den vanligaste livsmedelsallergin är allergi mot ägg. Extremt känsliga personer kan få allergiska 

reaktioner av enbart mängden ägg som man penslar på ett bröd eller av dammet från äggkartonger 

eller kakmixpulver. (Bennich, 1995) 

   Allergiska symtom kommer ofta från mag- och tarmkanalen, huden, luftvägarna och kan 

framträda som klåda i munnen, svullnade läppar, svullnat svalg, rinnande ögon och snuva. Vid 

allergi mot mat kan en allergisk chock utlösas. Det är ett livshotande tillstånd, och utan läkarvård 

kan det leda till döden. Denna typ av allergisk reaktion är dock ovanlig och drabbar endast några få 

med matallergi. (Livsmedelsverket, 2010c) 

   Det är svårt att definiera en lägsta dos allergen för att en allergisk reaktion ska uppstå och därför 

pågår det för tillfället arbeten om att hitta en lägsta halt protein som ger allergiska reaktioner. Vad 

som framkommit hittills är att det krävs 0.3-3.6 mg protein mjölkprotein, 0.13-1.0 mg äggprotein, 

88-522 mg sojaprotein, 1-100 mg fiskprotein, 0.25-10 mg jordnötsprotein, 20-100 mg glutenprotein 

och 0.02-7.5 mg protein från nötterna: hasselnötter, valnötter, pekannötter, cashewnötter, 

makadamianötter, pistagenöt och mandel. (EU-vital, 2011 )  

   Idag har de flesta studier om lägsta dos baserats på mängden livsmedel där en allergen ingår och 

som en person fått en allergisk reaktion av. (Livsmedelsverket, 2011b) 
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 10.2 Allergener enligt EU-listan 

Inom EU ska följande allergener ska alltid ingå i märkningen: 

 Spannmål som innehåller gluten (vete, spelt, kamut, råg, korn, havre eller hybriserade sorter) 

 Kräftdjur och blötdjur 

 Ägg 

 Fisk 

 Jordnötter 

 Lupin 

 Sojabönor 

 Mjölk (inklusive laktos) 

 Nötter (mandel, hasselnöt, valnöt, cashewnöt, pekannöt, paranöt, pistaschmandel, 

makadamianöt och Queenslandsnöt) 

 Selleri 

 Senap 

 Sesamfrö 

 Svaveldioxid och sulfit i koncentrationer på mer än 10mg/kg eller 10mg/liter, uttryckt som 

SO2 (Livsmedelsverket, 2004a) 

 

Dessa allergener ger olika symtom beroende på intagen dos och på hur känslig personen är. Mer 

fakta om allergenerna ses nedan: 

 

10.2.1 Glutenintolerans 

Gluten är proteiner i vete, råg och korn. Har man intolerans mot gluten, som även kallas för Celiaki, 

innebär det att personen i fråga är överkänslig mot glutenproteiner. Då en glutenintolerant förtär 

glutenproteiner orsakas en skada på tarmens slemhinna vilket leder till försämrat näringsupptag då 

tarmen inte kan ta upp födan på normalt sätt. Glutenintoleranta måste undvika kost med gluten och 

istället äta produkter där gluten ersatts med vetestärkelse, majs, ris, hirs eller bovete. 

(Livsmedelsverket, 2011b) Produkter som innehåller gluten är framför allt bröd, kakor, bakverk, 

pasta och flingblandningar. (Eriksson, 2000) Produkter baserade på vetestärkelse får ha en total 

glutenhalt på 20mg/kg, för att kunna förtäras av dessa personer. Även havre bör undvikas då den 

oftast är kontaminerad med vete, råg eller korn. Specialframställd havre utan kontaminering av 

glutenproteiner kan ingå i kosten. Deklaration av gluten ska alltid finnas med i märkningen på 

produkter som innehåller glutenproteiner. (Livsmedelsverket, 2011b) 

   Det krävs en viss mängd gluten för att som intolerant få allergiska symtom. Livsmedelsverket har 
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gjort en sammanställning där beräknad dos efter förtäring av några vanliga produkter ger symtom. 

(Livsmedelsverket, 2011) 

 

Tabell 1 - Gluten 

Livsmedel År Konsumerad 

mängd 

Gluten konc. 

Mg/kg 

Beräknad 

dos 

Kön/Ålder 

Pasta 1996 50 g 10 000 500 mg p/9 år 

Kex 1996 50 g 140 7 mg Vuxen 

Snacks 1997 10-50 g 10 000 100-500 mg p/6 år 

Choklad med puffat ris 1994 100-200 g 70 7-14 mg Vuxen 

Rån 1997 100-150 g 70 7-10 mg Barn 

Glasstrut 1998 10 g 860 8,6 mg f/7år 

Tabell 1 visar konsumerade mängder av olika typer av livsmedel innehållande gluten som pasta, 

kex, snacks, choklad med puffat ris, rån och glasstrut, som gett allergiska symtom hos personer av 

olika kön och åldrar.  Tabellen är hämtad från Livsmedelsverkets hemsida. (Livsmedelsverket., 

2011b) 

 

10.2.2 Kräft- och blötdjur 

Allergi mot kräft- och blötdjur, vilka i dagligt tal kallas för skaldjur, framträder oftast i vuxen ålder. 

Symtomen är nässelfeber, svullnad, eksem och magbesvär. Besvären kommer efter förtäring men 

kan även uppträda efterinhalering av ångor från skaldjur och efter hantering av dessa. Kost med 

räkor, krabbor, humrar, kräftor, snäckor, musslor, bläckfisk och i vissa fall sniglar ska undvikas av 

allergiker. Livsmedel med innehåll av skaldjur eller liknande måste ha det deklarerat på produkten. 

(Livsmedelsverket, 2011c) 

   För att få allergiska reaktioner efter förtäring av skaldjur krävs 14-16 g dos, vilket ger en 

skaldjursproteindos på under 32 mg. Skaldjur innehåller främst proteinet tropomyosin. 

Tropomyosin är värmestabilt och lämpar sig bra att undersöka. (Livsmedelsverket, 2011c) 

 

10.2.3 Fisk 

I länder med hög fiskkonsumtion är det vanligt med allergi mot fisk. Allergin uppträder ofta tidigt i 

livet och är ofta bestående resten av livet. Allergin kan vara specifik mot ett fåtal fiskarter eller mot 

flera olika arter. Vid förtäring, inandning av fiskångor eller hantering av fisk får allergiker symtom 

som nässelutslag, illamående, eksem och svåra astmaanfall. (Livsmedelsverket, 2011d) 

   Fisk måste utslutas ur dessa allergikers kost. Ofta används fisk som smaksättare i en del rätter, 

som exempel leverpastej, såser och asiatiska fisksåser. Innehåll av fisk ska alltid deklareras på 

produkter där det ingår. (Livsmedelsverket, 2011d) 
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   Enligt olika studier på lägsta dos som ger allergiska symtom finns olika uppgifter. Beroende på 

fiskart skiljer sig mängden som ger reaktion. Exempelvis  räcker 5-6mg torsk för reaktion, 5 mg sill 

eller 6000 mg rödspätta. Medelvärdet ligger på 400-500mg fisk för reaktion. (Livsmedelsverket, 

2011d) 

 

10.2.4 Ägg 

Allergi mot ägg förekommer hos barn och vuxna men allergin försvinner vanligtvis under 

förskoleåldern. (Eriksson, 2000) Allergi mot ägg innebär i de flesta fall allergi mot äggviteprotein, 

men allegi mot ägguleprotein förekommer också. Äggviteproteinet ovalbumin utgör hälften av de 

proteiner som finns i äggvitan. Restrerande proteiner är ovomucoid, ovotransferrin och lysozym. 

Lysozym används som konserveringsmedel, E 1105, i ost och kan ge allergiska symtom efter 

förtäring. Vid allergi mot ägguleprotein är man ofta också allergisk mot höns- och kycklingkött. 

Symtom vid allergi mot ägg är klåda i mun och svalg, magont, kräkningar,  andningssvårigheter, 

nässelutslag och anafylaktiska reaktioner. Anafylaktisk reaktion innebär att man drabbas av hastigt 

blodtrycksfall, kramp i luftvägarna och ett allmänt chocktillstånd, en så kallad anafylaktisk chock. 

(Livsmedelsverket, 2011e) 

   Ägg är en vanlig produkt i många livsmedel, som exempelvis kakor, tårtor, pasta, pannkakor, 

majonäs, köttbullar eller liknande, matbröd, glass och potatismos. Deklaration av ägg ska finnas 

med på produkter där det ingår som ingrediens. (Livsmedelsverket, 2011e) 

   Det är oklart om lägsta dos äggviteprotein som krävs för en allergisk reaktion. Livsmedelsverket 

har sammanställt en tabell, där de halter äggviteprotein som funnits i produkterna utlöst en allergisk 

reaktion.  (Livsmedelsverket, 2011e) 
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Tabell 2 - Ägg 
 

Livsmedel År Konsumerad 

mängd 

Äggvite-

protein 

konc. 

Beräknad 

dos 

Rapporterad reaktion 

      mg/kg     

Pasta 1994 100 g 100 10 mg Magont 

Cevapcici 1996 100 g 200 20 mg Anafylaktisk reaktion, 

intensivvårdsbehandling 

Köttbullar 1991 50 g 1 400 70 mg Magont, kräkning 

Kaka 1995 10 g 12 700 127 mg Kräkning, andnings-

svårigheter 

Hamburgare 1995 50 g 3 400 170 mg Nässelutslag, kräkning 

Chicken 

nuggets 

2008 ca 100 g 87 8,7 mg Kräkningar, klåda i mun 

och svalg 

Biff med sås 2009 ca 100 g 140 14 mg Anafylaktisk reaktion 

Tabell 2 visar konsumerade mängder av olika typer av livsmedel innehållande ägg som pasta, 

cevapcici, köttbullar, kaka, hamburgare, chicken nuggets och biff med sås, som gett allergiska 

symtom och vilka symtomen är. Tabellen är hämtad från livsmedelsverkets hemsida. 

(Livsmedelsverket, 2011e) 

 

10.2.5 Jordnötter 

Jordnötter, sojabönor, ärtor, bönor, linser, kikärter och lupiner tillhör samma botaniska familj, 

Leguminoseae/Fabaceae. Dessa kallas för baljväxter. Proteiner inom samma familj är liknande 

varandra och den som är allergisk mot jordnötter är ofta också allergisk mot andra baljväxter som 

soja, ärtor, bönor, linser eller lupiner. Jordnötter äts som egen vara men ingår också som råmaterial i 

jordnötsmjöl och jordnötsolja. De ingår också som ingrediens i flera livsmedel som bakverk, 

konfektyr, choklad, glass, pesto, jordnötssmör och vissa kryddblandningar. Innehåll av jordnötter 

måste alltid deklareras på produkter där de ingår eller finns spår av. (Livsmedelsverket, 2011f) 

   Jordnöten är ett av de starkaste allergenerna och man kan drabbas av allergisk reaktion både 

genom att andas in allergenet och genom förtäring. Hantering av jordnötter rekommenderas därför 

inte i skolor och på dagis. (Eriksson, 2011) 

   Symtom vid allergi mot jordnötter är klåda i mun och svalg, nässelutslag, andningssvårigheter, 

kräkningar, magbesvär och allvarliga allergiska reaktioner som anafylaktisk reaktion samt fatal 

anafylaxi. Fatal anafylaxi innebär att den allergiska chocken blir så allvarlig att personen avlider .  

Det är oklart om lägsta dosen för allergiska reaktioner från jordnötter. Livsmedelsverket har 

sammanställt en tabell, där lägsta dosen jordnötsprotein i ett livsmedel gett allergiska reaktioner.  

(Livsmedelsverket, 2011f) 
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Tabell 3 - Jordnötter 
 

Livsmedel År Konsumerad 

mängd 

Jordnöts-

protein 

konc. 

Mg/kg 

Beräknad 

dos 

jordnöts-

protein 

Rapporterad 

reaktion 

Kön/ 

Ålder 

Chokladbit 

(advents-

kalender) 

1997 3,6 g 300 1,1 mg Anafylaktisk reaktion f/3 år 

Colaflaskor 

(godis) 

1998 5 g 200 1,1 mg Andnöd, kräkning p/10 

år 

Thaimat på 

restaurang 

2002 Ingen uppgift 280 (i 

mag-

innehåll) 

8 mg Fatal anafylaxi p/22 

år 

Kex 2002 10 g 800 8 mg Nässelutslag, 

kräkning, 

andningssvårigheter 

p/7 år 

Choklad 2004 50 g 430 22 mg Klåda i munhåla och 

svalg 

p/18 

år 

Thaigryta 2001 100 g 430 43 mg Klåda och svullnad i 

läppar och svalg, 

illamående, ont i 

magen, kräkning 

p/8 år 

Kexchoklad 2006 14 g 225 32 mg Anafylaktisk 

reaktion, 

andningsbesvär, 

svullnad i luftvägar 

f/15 år 

Naturgodis 1996 25 g 5 200 130 mg Andningsbesvär, 

nässelutslag 

p/18 

år 

Chokladpralin 2006 10 g 9800 98 mg Allvarlig allergisk 

reaktion 

f/20 år 

Wok 2002 200 g 3 200 640 mg Anafylaktisk reaktion f/16 år 

Tabell 3 visar konsumerade mängder av olika typer av livsmedel innehållandejordnötter som 

chokladbit från adventskalender, colaflaskor (godis), thaimat, kex, choklad, thaigryta, kexchoklad, 

naturgodis, chokladpralin och wok, som gett allergiska symtom hos personer av olika kön och 

åldrar samt vilka symtomen är. Tabellen är hämtad från Livsmedelsverket. (Livsmedelsverket, 

2011f) 
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10.2.6 Lupin 

Som beskrivit ovan är lupin en baljväxt. Det finns flera hundra olika arter men enbart tre av dessa 

används i livsmedel. Lupin används som råmaterial i lupinmjöl. Lupinmjöl används i bröd, bakverk, 

kakor, kex och som ingrediens i glutenfria produkter. Lupinfrön kan ätas som snacks. Allergiker 

reagerar vid förtäring men även inandning av lupin kan ge allergiska reaktioner. Innehåll av lupin 

måste deklareras på de produkter där de ingår. (Livsmedelsverket, 2011g) 

   Efter studier av lägsta dos som ger allergisk reaktion, har barn som även är allergiska mot 

jordnötter reagerat på doser mellan 265-1000mg lupin. Tre lupinfrön kan räcka för en anafylaktisk 

reaktion enligt en rapport. (Livsmedelsverket, 2011g) 

 

10.2.7 Sojabönor 

Liksom jordnötter och lupin är sojabönan en baljväxt. Sojamjöl och sojaprotein utvinns ur 

sojabönor. Sojaprotein används som ingrediens i olika vegetariska produkter och som glass- och 

mjölkersättning (Livsmedelsverket, 2011h) . Det blandas i köttråvaror till kebab, hamburgare och 

köttbullar m.m. (Eriksson. 2000) Emulgeringsmedlet E322, som används för att blanda fett och 

vatten, tillverkas av sojabönor. Sojaolja utgör ingen risk för allergiker då det inte innehåller 

sojaprotein. Innehåll av soja ska alltid deklareras på de produkter de ingår. 

Det är oklart om den lägsta dosen sojaprotein som kan utläsa en allergisk reaktion. 

(Livsmedelsverket, 2011h) Risken för reaktion ökar vid fysisk aktivitet och vid samtidigt intag av 

kall dryck. (Eriksson, 2000) Livsmedelsverket har analyserat mängden sojaprotein i livsmedel som 

utlöst reaktioner. (Livsmedelsverket, 2011h) 
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Tabell 4 – Sojabönor 

Livsmedel År Konsumerad 

mängd 

Sojaprotein 

konc. 

Beräknad 

dos 

Rapporterad 

reaktion 

Kön/ 

Ålder 

      mg/kg       

Korv 1994 25 g 500 12,5 mg Anafylaktisk 

reaktion, andnings-

svårigheter 

p/5 år 

Risnudlar 1996 100 g 2 000 200 mg Magont f/25 år 

Korv 1997 50 g 4 500 225 mg Andnings-

svårigheter, svullna 

läppar 

p/11 år 

Hamburgare 1992 25 g 21 000 525 mg Fatal anafylaxi f/9 år 

Köttbullar 1995 50 g 30 000 1 500 mg Fatal anafylaxi f/17 år 

Hamburgare 2003 50 g 57 500 2 875 mg Anafylaktisk 

reaktion 

p/8 år 

Kebab 1994 50 g 70 000 3 500 mg Fatal anafylaxi p/9 år 

Schnitzel 2008 ca 100 g 24 2,4 mg Astma, 

nässelutslag 

p/13 år 

Tabell 4 visar konsumerade mängder av olika typer av livsmedel innehållande sojabönor som korv, 

risnudlar, hamburgare, köttbullar, kebab och schnitzel, som gett allergiska symtom hos personer av 

olika kön och åldrar samt vilka symtomen är. Tabellen är hämtad från Livsmedelsverket. 

(Livsmedelsverket, 2011h) 

 

10.2.8 Selleri 

Apiaceae (Umbelliferae), heter den botaniska familjen där selleri ingår. Morötter, palsternacka, anis, 

fänkål, kummin, persilja och dill ingår också i samma familj. Proteiner är snarlika i samma familj, 

och den som är allergisk mot selleri kan och reagera mot andra växter ur samma familj. 

(Livsmedelsverket, 2011i) 

   Den är som allergisk mot björkpollen och gråbo kan ha en följdreaktion på selleri. Symtom vid 

selleriallergi är nässelutslag, klåda i munnen, svullnad, andningsbesvär och anafylaktiska reaktioner. 

Det är främst tre proteiner i selleri som man reagerar mot, ett är värmestabilt och två är 

värmekänsliga. Innehåll av selleri ska alltid deklareras. (Livsmedelverket, 2011i) 

Av studier som gjorts har det påvisats att 0,7-2,7 g selleri kan orsaka klåda i munnen och för värre 

symtom krävdes 7,5-31 g selleri. (Livsmedelsverket, 2011i) 
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10.2.9 Mjölkprotein och laktos  

Allergi mot mjölk innebär att man reagerar på mjölkproteiner, till skillnad från laktosintolerans som 

innebär reaktion på mjölksocker, så kallat laktos. Kaseiner, laktoglobulin och laktalbumin är 

proteiner som förekommer i högst koncentration i mjölk men även andra proteiner i mjölk kan ge en 

allergisk reaktion. Vid allergi reagerar man mot ett eller flera proteiner. Mjölkallergi är allvarlig och 

endast en liten mängd kan orsaka allergiska reaktioner. (Livsmedelsverket, 2011j). Allergi mot 

mjölk är vanligast hos barn men försvinner oftast vid en ålder av 2 – 3 år. Även vuxna kan drabbas 

av mjölkallergi. Intolerans mot mjölk är vanlig vid vuxen ålder och mindre vanlig bland barn under 

2 år. (Eriksson, 2000) 

   Mjölk är en vanlig ingrediens i ett flertal livsmedel som till exempel bröd, kaffebröd, 

potatisgratäng, leverpastej, köttbullar, korv, pannkakor, såser och choklad. (Livsmedelsverket, 

2011j) 

   Laktosintoleranta har brist på enzymet laktas. För att kunna bryta ner laktos krävs laktas. Bristen 

på laktas leder till att laktos jäser i tarmen och jäsningen ger magsmärtor, gasbildning och diarré. De 

flesta laktosintoleranta tål små mängder laktos, som en dl mjölk per dag, men känsligheten är 

individuell. Innehåll av mjölk och laktos ska alltid deklareras. (Livsmedelsverket, 2011j)

    Då kasein utgör 80 % av mjölkproteinerna har halten kasein analyserats i olika livsmedel för att 

se vilken lägsta dos som orsakar allergiska reaktioner. (Livsmedelsverket, 2011j) 
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Tabell 5 - Mjölk 

Livsmedel  År  Konsumerad 

mängd  

Kasein 

konc. 
mg/kg  

Beräknad 

dos  

Rapporterad 

reaktion  

Kön/ålder 

Godis  1999 30 g  30 0,9 mg  Anafylaktisk reaktion, 

akutvårdsbehandling  

f/6 år  

Sojayoghurt  2010 15 ml  107 1,5 mg  Allvarlig allergisk 

reaktion, 

akutvårdsbehandling  

f/18 år  

Glass (soja-

baserad)  

1991 5 g  2 000 10 mg  Svullnad av läppar och 

tunga  

p/3 år  

Sojabaserad 

välling-

(ersättning)  

2000 250 ml  40 10 mg  Astmaattack, kräkning  f/5 år  

Kex  1995 25 g  300 7,5 mg  Kräkning, 

andningsproblem  

f/10 år  

Potatischips  2003 40 g  830 36 mg  Fatal anafylaxi  p/10 år  

Skumboll  2006 5 g  1 200 6 mg  Anafylaktisk reaktion, 

akutvårdsbehandling  

f/9 år  

Mörk choklad  2007 9 g  779 6,9 mg  Allergisk reaktion  p/12 år  

Choklad  1995 3 g  4 000 12 mg  Magsmärtor, kräkning  p/9 år  

Choklad  1997 25 g  1 300 32 mg  Nässelutslag, kräkning  f/3 år  

Chokladboll  2006 82 g  800 66 mg  Allergisk reaktion  p/5 år  

Choklad  1999 50 g  2 900 145 mg  Magsmärtor  p/14 år  

Choklad  1998 50 g  5 400 270 mg  Magsmärtor  p/14 år  

Korv  1992 50 g  400 20 mg  Kräkning, nässelutslag  p/6 år  

Korv  1996 50 g  800 40 mg  Kräkning, 

andningssvårigheter  

p/5 år  

Korv  1992 100 g  600 60 mg  Fatal anafylaxi f/15 år  

Korv  1997 10 g  11 000 100 mg  Nässelutslag, kräkning, 

andningssvårigheter  

f/4år  

Korv  1996 25 g  5 000 125 mg  Magsmärtor  p/6 år  

Korv  1995 25 g  16 000 400 mg  Kräkning, diarré  f/3 år  

Korv  1995 25 g  17 000 425 mg  Magsmärtor, kräkning  p/11 år  

Korv  2009 100 g  19 1,9 mg  Allergisk reaktion  p  

Köttbullar  2011 20 g  890 17 mg  Klåda och svullnad i 

hals och på läppar, 

magont  

P  

Tabell 5 visar konsumerade mängder av olika typer av livsmedel innehållande mjölk som godis, 

sojabaserad glass och välling, kex, choklad, korv och köttbullar som gett allergiska symtom hos 

personer av olika kön och åldrar samt vilka symtomen är. Tabellen är hämtad från 

Livsmedelsverket. (Livsmedelsverket, 2011k) 
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10.2.10 Nötter  

Nötter är ett samlingsnamn  för mandel, hasselnöt, valnöt, cashewnöt, pekannöt, paranöt, 

pistaschmandel, Makadamianöt och Queenslandsnöt. Dessa finns med i bilaga 1 i 

märkningsföreskrifterna och nötterna tillhör flera olika botaniska familjer. De äts i dess naturliga 

form men det används även till garnering och smaksättare i bland annat bröd, bakverk, choklad, 

glass och pesto. Olja kan utvinnas ur nötter och proteinrester kan finnas i dessa och kan utgöra en 

risk för allergiker. Nötallergiker kan vara allergiska mot en eller flera nötter.  De nötter som står 

angivna i bilaga 1i märkningsföreskrifterna ska alltid deklareras. (Livsmedelsverket, 2011l) 

    Det har gjorts studier på olika nötter och lägsta dos i ett livsmedel som orsakar allergiska 

reaktioner. (Livsmedelsverket 2011l) 

 

Tabell 6 - Hasselnötter 

Livsmedel År Konsumerad 

mängd 

Hasselnöts-

protein 

konc. Mg/kg 

Beräknad 

dos 

Rapporterad 

reaktion 

Kön/ålder 

              

Chokladbit 

(advents-

kalender) 

1989 3,6 g 200 0,72 mg Astma, nässelutslag, 

akutvårdsbehandling 

p/4 år 

Choklad 1997 3,6 g 300 1,1 mg Kräkning, 

nässelutslag 

f/3 år 

Choklad 1998 6 g 160 1,0 mg Kräkning, 

nässelutslag, 

andnings-

svårigheter 

p/25 år 

Choklad 1996 15 g 400 6 mg Anafylaktisk 

reaktion 

f/13 år 

Choklad 2003 4 g 4 200 16 mg Fatal anafylaxi f/15 år 

Waffers 1999 6 g 500 3 mg Andnings-

svårigheter, 

nässelutslag 

f/4 år 

Kaka 1994 14 g 3 500 50 mg Nässelutslag, 

svullnad av läppar 

p/14 år 

Croissant 2008 ca 40 g 177 7,1 mg Anafylaktisk 

reaktion 

f/15 år 

Tabell 6 visar konsumerade mängder av olika typer av livsmedel innehållande hasselnötter som 

chokladbit från adventskalender choklad, waffers, kaka och crossiant, som gett allergiska symtom 

hos personer av olika kön och åldrar samt vilka symtomen är. Tabellen är hämtad från 

Livsmedelsverket. (Livsmedelsverket, 2011l) 
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Tabell 7 - Paranötter 

Livsmedel År Konsumerad 

mängd 

Paranöts-

protein konc. 

mg/kg 

Beräknad 

dos 

Rapporterad 

reaktion 

Kön/ålder 

Kola 1997 7,3 g 1 000 7,3 mg Anafylaktisk 

reaktion 

f/38 år 

 

Tabell 7 visar den konsumerade mängden kola innehållande paranötter som gav en kvinna i 38års 

åldern en anafylaktisk chock som symtom. Tabellen är hämtad från Livsmedelsverket. 

(Livsmedelsverket, 2011l) 

 

10.2.10 Senap 

En sammansättning av fröna från gul senap (Sinapis alba) och svart senap (Brassica nigra) ingår i 

senap. Dessa tillhör samma familj, Brassicaceae (Cruciferae). Broccoli, brysselkål, kål, blomkål, 

kålrabbi, kålrot, rädisa, pepparrot och vattenkrasse tillhör samma familj. Proteinerna i dessa är 

snarlika och vid allergi mot senap kan man även reagera på andra arter i samma familj. Senap 

förtärs som ett eget livsmedel men det ingår även i andra livsmedel som majonnäs, gravlaxsås, 

salladsdressingar, marinader, kryddor som curry, korv och gurkinläggningar. Senap ska alltid 

märkas ut i de produkter där de ingår. (Livsmedelsverket, 2011m) 

   Av studier som gjort har det framkommit att endast 1 mg malt senapsfrö kan orsaka allergiska 

reaktioner en känslig individ. 153 mg ses som medelmängden en allergisk person kan förtära innan 

reaktion. Mängden är lika liten som de rester som kan finnas kvar på bestick. (Livsmedelsverket, 

2011m) 

 

10.2.11Sesamfrö

Vid allergi mot sesamfrö reagerar man på ett eller flera av de proteiner (allergener) som 

förekommer i fröet. Fem olika allergen har identifierats i sesamfrö. Bland dessa förekommer två 

allergener som är så kallade oleosiner. De förekommer i sfäriska så kallade oljekroppar (lipid 

bodies) i fröet. Oleosiner misstänks vara orsak till de reaktioner på sesamolja som har rapporterats 

från Frankrike. (Livsmedelsverket, 2011n) 

Sesamfrö används för smakens skull och som garnering i flera olika typer av livsmedel. Exempel på 

detta är bakverk, konfektyrer, bageriprodukter (bröd, hamburgerbröd, riskakor), panering av fisk, 

pastasåser, vegetariska rätter och pesto. Studier visar att 30mg sesamfrö, eller några få ml sesamolja 

kan utlösa en allergisk reaktion.  Innehåll av sesamfrö ska alltid finnas med i 

innehållsförteckningen, i produkter där det används. (Livsmedelsverket, 2011n)
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10.3 Matförgiftning 

Matförgiftning orsakas på två sätt, antingen genom att bakterier tillväxer i mat som inte förvarats på 

rätt sätt eller av virus. Beroende på vilken bakterie/virus man blivit smittas av tar det mellan en till 

48 timmar innan symtom uppstår. Symptomen är oftast illamående, kräkningar, magsmärtor, 

diarréer och/eller feber. Symtomen av matförgiftning orsakad av bakterie varar mellan 12-48 

timmar och virusinfektioner varar i allmänhet längre. Maträtter som i regel är inblandade i fler fall 

av matförgiftningar än andra är: bakverk, såser, dressingar, smörgåsar, tillagat kött/kyckling/fisk 

som återupphettas, stekt ris samt rå fisk och råa skaldjur. (Michanek. M, 2010).  

   Cirka 1 300 000 människor i Sverige, vilket innebär var femte svensk, misstänks drabbas av 

matförgiftningar varje år men endast 2000 rapporteras till myndigheter. Barn, gamla och känsliga 

grupper kan bli mycket sjuka av en matförgiftning och i extrema fall dö. Matförgiftningar beror 

oftast på flera saker som exempelvis bristande rengöring och arbetsrutiner samt otillräckliga 

kunskaper om livsmedelshygien. Lagen ställer även krav på spårbarhet för att kunna utreda var 

problemet uppstått. (Anticimex, 2005).  

   Fel förvaringsanvisning av färskost, rökt och gravad fisk, skivad skinka, patéer, och dessertostar 

som inte upphettas vid framställning, kan innebära tillväxt av listeria. Listeria är en bakterie som 

finns allmänt spridd i naturen. Den kan tillväxa i vakuumförpackningar, förpackningar med 

modifierad atmosfär och i kylskåpstemperatur. Bakterien tål höga salthalter, frysning och en 

temperatur upp till 70° C. Listeria bildar en biofilm som sätter sig på oåtkomliga platser och är svår 

att avlägsna. Symtom efter förtäring av kontaminerad produkt är mag- och tarmbesvär, 

influensaliknande symtom, blodförgiftning, hjärnhinneinflammation och allvarliga skador eller 

spontan abort. I vissa fall är man symtomfri vid infektion av bakterien. Riskgrupper för listeria är 

äldre personer, personer med nedsatt immunförsvar och gravida. (Livsmedelsverket, 2010e) 

   Honung kan innehålla bakterien Clostridium botulinum som kan orsaka matförgiftningen 

spädbarnsbotulism hos barn. Barn under ett års ålder bör därför inte äta honung. Denna form av 

botulism drabbar inte barn över ett års ålder och inte heller vuxna. (Livsmedelsverket, 2010d) 

Bakterien utsöndrar ett toxin, ett bakteriegift, som blockerar nervimpulserna till muskulatur som är 

tvärstrimmig och leder till förlamningar i bland annat andningsmuskulaturen. Tiden för insjuknande 

är mellan 6-36 timmar eller flera dygn. Symtomen för botulism är illamående, kräkningar, diarré, 

yrsel, trötthet, synstörning, halsont, talsvårigheter och efter hand andningsförlamning. 

Spädbarnsbotulism kan ha dödlig utgång. (Smittskyddsinstitutet, 2010) 
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10.4 Övriga problem 

Energigivande sötningsmedel 

För att söta mat används sockerarter, sockeralkoholer eller naturliga och syntetiska ämnen. 

Sockerarter är vanligt socker (sackaros) som utvinns ur sockerbetor eller sockerrör. Det är även 

fruktsocker (fruktos), druvsocker (glukos) och mjölksocker (laktos) och maltsocker (maltos). 

Sockerarter betraktas som råvaror och inte som tillsatser. (Livsmedelsverket, 2008) 

   Sockeralkoholer är sötningsmedlen sorbitol, mannitol, xylitol, isomalt, laktitol, erytritol och 

maltitol. Dessa betraktas som tillsatser. Sockeralkoholerna framställs naturligt ur socker genom 

reduktion med vätgas under högt tryck med en nickelkatalysator. En större konsumtion av 

sötningsmedlen mannitol, laktitol, sorbitol och i viss utsträckning maltitol, erytitol och xylitol, kan 

ha laxerande verkan och man drabbas av diarré. Livsmedel som innehåller mer än 10 % av dessa 

ska märkas ut med informationen ”överdriven konsumtion kan ha laxerande verkan”. 

(Livsmedelsverket, 2008) 

    Sorbitol, E 420, är vanligt förekommande i äpplen, päron, plommon, körsbär och rönnbär och 

framställs syntetiskt ur stärkelse. Det används som konsistens- och sötningsmedel i alla livsmedel 

som får innehålla tillsatser förutom drycker. Användningsområdet är som störst i dessert, glass, sylt, 

marmelad, konditorivaror, frukostflingor och såser.  (Livsmedelsverket, 2008) 

Mannitol , E 421, är vanligt förekommande i mannaasken, selleri, svamp och oliver och framställs 

ur sockerarterna mannos, fruktos eller glukos. Det används som sötnings - och konsistensmedel i 

samma användningsområde som sorbitol. (Livsmedelsverket, 2008) 

   Isomalt, E 953, är en sockeralkoholblandning som tillverkas ur sackaros. Liksom sorbitol och 

mannitol är isomalt ett sötnings- och konserveringsmedel och har samma användningsområde. 

(Livsmedelsverket, 2008) 

   Maltitol, E 965, är en sockeralkohol som framställs ur maltos. Maltitol används som sötnings- och 

konserveringsmedel och har samma användningsområde som sockeralkoholerna sorbitol, mannitol 

samt isomalt. Användningen har ingen mängdbegränsning.  (Livsmedelsverket, 2008) 

   Laktitol, E 966, är en sockeralkohol som framställs ur sockerarten laktos. Användningen är 

densamma som för maltitol. (Livsmedelsverket, 2008) 

   Xylitol. E 967, är en sockeralkohol som framställs ur sockerarten xylos. Användningsområdet är 

densamma som för maltitol. (Livsmedelsverket, 2008) 

   Erytritol är en sockeralkohol som framställs genom jäsning av glukossirap. Erytritol används 

bland annat som smakförstärkare, fuktighetsbevarande medel, stabiliseringsmedel, 

förtjockningsmedel och fyllnadsmedel i alla livsmedel som får innehålla sötningsmedel, förutom 

drycker. (Livsmedelsverket, 2008) 
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11 Resultat 

Vid inspektionerna användes en checklista för att kontrollera vad som fanns, saknades, var 

bristfälligt eller inte var kontrollerat/aktuellt på livsmedlets märkning, enligt de paragrafer från 

LIVSFS 2004: 27 och LIVSFS 2003:13 som var med på checklistan. (se bilaga 1) 

   I Svedala kontrollerades choklad, godis och egenproducerad mat som smörgåstårta, räksallad, 

kräftsallad, grekisk sallad och pastasallad i fyra butiker. Totalt granskades 18 varor. De brister som 

noterades på dessa varor ses i bilaga 2. Dessa brister ledde till att en butik som sålde importerade 

varor som godis och choklad fick en extra kontroll, vilket verksamhetsutövaren fick betala för enligt 

Svedala Kommuns författningssamling 2:31, 16§ - avgift för extra offentlig kontroll. (Svedala 

Kommun, 2009). Den butik som sålde egenproducerade varor med felaktig märkning ändrade sina 

etiketter på produkterna.  

   I Landskrona kontrollerades choklad, kakor, godis och egenproducerade produkter som 

färdiglagad varm och kall mat, grillade produkter och sallader såsom pastasallad och blandad sallad 

i sex butiker. Totalt granskades 22 produkter. De brister som noterades på dessa varor sist i bilaga 3. 

Dessa brister ledde till fem föreläggande för att åtgärda de fall där märkningsuppgifter saknades.  

   Av totalt 40 granskade produkter i två kommuner noterades totalt 159 brister. Följande brister 

uppmärksammandes: 

 Märkningsuppgifter på förpackning som var lätt att förstå, tillräckligt synligt och allt i 

samma synfält   

 Märkningsuppgifter på svenska eller obetydlig avvikelse från svenska  

 Uppgifter om allergener  

 Angivelse om kakaohalt  

 Mängden av en ingrediens som ingår i beteckningen eller förknippas genom illustrationen 

ex. räkor i räksoppa 

 Ingrediensbeteckning som i tillämpliga fall anges med sina beteckningar enligt 17.21 och 

35-39§ (ex. konserveringsmedel + E-nummer)  

 Märkning om bäst före- dag  

 Namn eller firmanamn till tillverkaren, förpackaren eller säljaren  

 Förvaringsanvisning till livsmedel med bäst före- datum, där det har betydelse för 

hållbarheten  

 Uppgifter om nettokvantitet  

 Sammansatta ingrediensers beteckning 

Brister som är betydande och som kan påverka människans hälsa är bland annat märkning som 

inte är på svenska, inga uppgifter om allergener, ingen eller ofullständig ingrediensbeteckning 
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som i tillämpliga fall anges med sina beteckningar och ingen eller ofullständig 

ingrediensbeteckning av sammansatta ingredienser. Är inte produkten märkt på svenska eller 

med språk som obetydligt skiljer sig från svenska kan konsumenten gå miste om relevant 

information om personen i fråga har någon form av matallergi. Samma sak gäller för bristen av 

uppgifter om allergener som kan vara livsavgörande för en känslig konsument. Enligt de tester 

som gjorts av Livsmedelsverket av produkter innehållande gluten, ägg, jordnötter, sojabönor, 

mjölk och hassel- och paranötter krävs det ytterst små mängder för att en allergisk person ska få 

allergiska symtom, alltifrån klåda i munnen till anafylaktiska reaktioner. Anafylaktiska 

reaktioner kan vara livshotande för en människa som inte får vård i tid. 
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12. Diskussion 

12.1 Brister och hälsoeffekter  

Det stora antal brister på produkterna som granskades är skrämmande. Samtidigt kan det bero på att 

produkterna som valdes ut var de som såg misstänksamma ut eller där brister sågs redan innan 

checklistan började användas. En av butikerna saluförde till stor del importerade produkter och har 

inte leverantören eller butiksägaren kunskap om märkning, brister ofta dessa produkter i 

märkningen då de svenska kraven kan skilja sig från andra länder. Trots valen av produkter och 

butiker, ska dessa produkter inte saluföras på den svenska marknaden. Detta kan vara ett problem 

för bland annat allergiker, då brister kan leda till hälsoeffekter av olika slag.  

   Som livsmedelsallergisk får man rådet att läsa noga på ingrediensförteckningen. Sverige har varit 

ett föregångsland när det gäller deklaration om proteinförekomst även om det är i små mängder. För 

att skydda en allergisk konsument är tydlig märkning av protein av i små halter ett måste. (Bennich, 

1995) 

   Upplysningen om allergener är en fråga på EU-nivå då man menar att allergenupplysning även 

ska kunna ske manuellt över disk. (Nyhetsarkivet, 2008). Ska allergenupplysningen kunna ske 

muntligt, är det viktigt att produktens fullständiga ingrediensbeteckning finns dokumenterad. Detta 

innebär ett ansvar hos alla som arbetar med livsmedel, att ha kunskap om allergener, tillsatser och 

andra ingredienser som finns i produkterna de säljer, för att kunna förmedla innehåller både i tal och 

i skrift till konsumenten.  

   Rätt förvaringsanvisning, rätt angiven ”bäst före- dag” och fullständig ingrediensförteckning är 

därmed viktig för att inte bakterier ska tillväxa så att människor drabbas av matförgiftning som i 

värsta fall kan leda till döden. Ett exempel är dödsfallen som skett i Kanada efter tillväxt av Listeria 

i smörgåsmat som korv, skinka och rostbiff . (DN, 2008) 

 

12.2 Rätt märkning eller fin förpackning? 

Ett flertal av de varor som granskades var varor riktade till barn. Produkterna hade ett inbjudande 

utseende för att locka till köp. Nackdelen med dessa produkter var att de ofta bröt mot någon 

märkningsregel ex. ingen märkning på svenska, ingen adress till tillverkare eller grossist, svårläst 

märkning, inga uppgifter om allergener, ofullständig ingrediensbeteckning och/eller beteckning som 

ej var lagstadgad i Sverige. 

   ICC (Internation Chamber of Commerce) är en världsorganisation för näringslivet, med 

medlemmar i över 130 länder. De grundades 1919 och representerar företag ur alla branscher. (ICC, 

2011) Enligt artikel 1 i ICC:s grundregler sägs det att ”även om fantasi inklusive animering är 

anpassade i kommunikation med såväl yngre som äldre barn måste man vara noga med att inte 
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utnyttja barnens fantasi som kan uppmuntra till dåliga matvanor”. (Ungerth, 2005) Dåliga 

matvanor kan i detta fall symboliseras med att förtära en produkt som innehåller en allergen, som 

leder till en allergisk reaktion, för att förpackningens utseende konstruerats så att det lockar till köp 

och den övriga märkningen satts i skymundan. 

   Förpackningar fångar barns uppmärksamhet genom fina illustrationer, välkända figurer och 

medföljande leksaker. (Ungerth, 2005). Detta syntes i undersökningen där ett flertal barnprodukter 

hade fina förpackningar och innehöll leksaker. Emellertid hade dessa också de flesta bristerna. 

Exempelvis försvann märkningen vid öppnandet av ett chokladägg med leksak inuti, för att pappret 

runt ägget var för svagt och gick sönder när man tog av det. Choklad kan innehålla spår av nötter 

och skulle den informationen gå förlorad för att förpackningen går sönder kan det leda till symtom 

som klåda i mun och svalg, nässelutslag, andningsbesvär, kräkningar och anafylaktiska reaktioner 

hos allergiker. (Livsmedelsverket, 2011e, Livsmedelsverket., 2011k) Det innebär att förtäring av 

denna typ av chokladägg kunnat vara livshotande.  

   Barn är en känslig grupp och de flesta matallergier har man i barnåren. (Livsmedelsverket, 2010b) 

Märkningen borde därför ses som en betydande del av produktens förpackning för att förhindra 

hälsoeffekter efter förtäring. Brister i märkningen kan leda till både till hälsoproblem för dem som 

äter livsmedlen och till ekonomiska problem för tillverkaren då en publicering i media efter en 

allvarlig allergisk chock kan leda till konsumenterna väljer en annan tillverkares produkt istället om 

den ses som säkrare. Varumärkets marknadsvärde skulle även kunna minska om deras produkter ses 

som en hälsorisk.  

 

12.3 Bortfall av märkning i sammansatta livsmedel  

Tillverkare av produkter som innehåller sammansatta livsmedel ex. smörgåstårta som innehåller 

majonnäs, som är en sammansatt produkt, måste skriva ut både smörgåstårtans innehållsförteckning 

och majonnäsens innehållsförteckning. Majonnäs innehåller både äggula, vinäger och olja vilket 

innebär en risk för äggallergiker. Ägg är dessutom en ingrediens som alltid ska skrivas ut enligt 

bilaga 1 i märkningsföreskriften LIVS FS 2004:27. Denna typ av fel uppmärksammades hos bland 

annat räksallad, kräftsallad och smörgåstårta. Bortfall av ett sammansatt livsmedels märkning som 

majonnäs kan leda till att en äggallergiker kan drabbas av symtom som klåda i mun och svalg, 

magont, kräkningar, andningssvårigheter, nässelutslag och anafylaktiska reaktioner. 

(Livsmedelsverket, 2011d)  

   Bortfall av märkningen i en sammansatt produkt kommer även att innebära bortfall av den 

märkningen i den slutgiltiga produkten, i undersökningens fall smörgåstårta. Oavsett vad som 

tillverkas, säljs eller produceras är det viktigt att man både som konsument och som arbetare med 

livsmedel ska kunna känna sig trygg och kunna lita på att de produkter som säljs är säkra livsmedel.     
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Säkra livsmedel innebär att produktens ingrediensförteckning ska innehålla alla de ingredienser och 

tillsatser som använts för att tillverka produkten, oavsett om produkten består av en eller flera 

delprodukter, för att vara säker på att konsumenterna inte utses för hälsorisker. Livsmedel ses som 

icke säkra om de anses vara skadliga för hälsan eller är otjänliga som föda för människor. För att 

fastställa om ett livsmedel inte är säkert tas hänsyn till konsumenternas normala användningssätt 

och i alla stadier i produktions-, bearbetnings -, och distributionskedjan samt den information som 

ges till konsumenterna. Det kan vara information som ges på etiketten eller annan information om 

hur man kan undvika särskilda skadliga effekter på hälsan av vissa livsmedel eller 

livsmedelskategorier som konsumenterna har allmän tillgång till. (Europaparlamentet och rådet, 

avsitt 4, art 14, 2002) 
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13. Åtgärder 

159 brister på totalt 40 granskade produkter är en otrolig summa och visar på stora problem inom 

ämnet märkning. Då rätt märkning på varor gäller alla som arbetar med livsmedel, från importör, 

leverantör, grossist, butiksägare till butiksarbetare är det viktigt att alla förstår vikten av rätt 

märkning.  

   Som inspektör kan man vid mindre märkningsbrister upprätta en kontrollrapport där man påtalar 

problemet med att verksamhetsutövaren säljer felmärkta varor. Vid allvarliga märkningsbrister kan 

man besluta förbud om utsläppande av en vara på marknaden. Om ingen åtgärd vidtas av 

butiksägaren kan han/hon beläggas med sanktion i form av förbud med vite och om bristerna 

kvarstår vid uppföljande kontroll kan inspektören ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av 

vite. Om bristerna åtgärdas upphävs förbudsbeslutet. (Miljösamverkan Skåne, 2010). Vid brister i 

en butik är det också viktigt att se till att uppföljning av brister sker hos grossisten då varken 

grossisten eller butiker får sälja felaktigt märkta varor. 

   Som butiksägare är det viktigt att både denne själv och de anställda har kunskap om 

märkningsföreskrifterna. Detta kan fås genom utbildning eller genom att ha märkningsföreskrifter 

eller broschyrer om märkning från Livsmedelsverket ex ”Så märks maten”, ”Märkning av 

förpackade livsmedel” eller liknande nära till hands. Finns kunskapen kan man upptäcka avvikelser 

från märkningskraven redan när varorna packas upp och innan de ställs på hyllorna så att de kan 

returneras till leverantören då leverantören har skyldighet att leverera rätt märkta varor. 

   Som leverantör, grossist, tillverkare och importör är kunskapen viktig då de har det yttersta 

ansvaret att märkningen är rätt. Det är de som förmedlar varorna vidare till butiker och 

konsumenter. Levererar de felaktiga produkter drabbas de av returnerade varor och 

livsmedelskedjan blir en ond cirkel. Kunskap om märkning fås genom märkningsföreskrifter och 

broschyrer om märkning.  Som tillverkare är det viktigt att åtgärda textstorleken. Dagens 

förpackningar kan ibland vara oläsliga på grund av för liten textstorlek som eventuellt är tryckt med 

dålig skärpa eller med ett flimrande bakgrundsmönster som gör att texten smälter in. Detta gör att 

det är svårt att läsa ingrediensförteckning, hållbarhet, förvaring samt tillredning av livsmedlet. Det 

är ett problem för synskadade men även för allergiker som inte kan läsa innehållsförteckningen 

ordentligt. (Ennart, 2011) Ett alternativ är att istället för att ha en lockande förpackning med tomma 

ytor och/eller en häftig textstil är att sätta på en extra innehållsförteckning utanpå förpackningen 

som man kan dra ut och läsa, utan att försumma vare sig utseendet på produkten eller bryta mot 

märkningsreglerna.  
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14 Slutsats 

Märkning är en viktig del i livsmedelsbranschen, både som arbetande med livsmedel och som 

konsument. Felmärkta varor kan innebära hälsorisker för människan, stor som liten, samtidigt som 

det kan innebära en marknadsvärdesminskning för ett företag eller butik som tillverkar, producerar 

eller säljer varor som gett människan hälsoeffekter. Då denna uppsats bygger på ett litet underlag 

trots allt kunnat notera både mindre och allvarliga brister hos de flesta av produkterna som 

undersökts, visar det på ett problem i livsmedelsbranschen som måste ses över. Ett stort steg framåt 

för märkningens betydelse är att Miljösamverkan Skåne uppmärksammat ämnet märkning och gjort 

ett projekt om märkning av livsmedel samt att EU för tillfället beslutar om nya regler för märkning 

av varor. Efter att EU klubbat nya regler och efter att inspektörerna fått större kunskap om märkning 

efter detta märkningsprojekt kommer brister i märkning uppmärksammas i högre grad än förut vid 

kontroller. Det leder till säkrare butiker, säkrare livsmedel och mindre hälsorisker för människan. 
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16 Bilagor 

Bilaga 1 – Checklista för granskning av märkning 

Checklista framtagen av Miljösamverkan Skåne som Svedala Kommun använde sig av vid kontroll 

av märkning.  

Finns: Märkningskravet enligt paragrafen finns på varan 

Saknas: Märkningskravet enligt paragrafen saknas på varan 

Bristfälligt: Märkningskravet enligt paragrafen är bristfällig på varan. Bristfällig innebär till 

exempel att texten kan vara svår att läsa pga för liten eller otydlig text.  

Ej kontrollerat/aktuellt: Märkningskravet enligt paragrafen är inte kontrollerat/aktuellt på varan. 

Ej kontrollerat/aktuellt innebär att paragrafen inte kontrollerats dåvaran ex. inte innehåller kakao 

eller en sammansatt ingrediens som paragrafen frågar efter. 

 

Livsmedelsföretagets namn 
 
 

Datum 
 
 

Tid 
 
 

Livsmedelsanläggningens namn 
 
 

Besöksadress 
 
 

Organisationsnummer 
 
 

Syfte och metod för kontrollen 
 

 Planerad kontroll           Extra kontroll               Föranmäld kontroll          Oanmäld kontroll 

 

Livsmedel 
Produkt 1 
 

 

Produkt 2 
 

 

Produkt 3 

 
 

Produkt 4 

 
 

 
Kontroll görs med stöd av 11 § livsmedelslagen (2006:804). Bedömningsgrund för kontrollen är Livsmedelsverkets föreskrifter 

om märkning och presentation av livsmedel (LIVSFS 2004:27) och (LIVSFS 2003:13) om kakao- och chokladvaror 
 

Kontroll 
  Märkningens innehåll Resultat 
1 Utformning och språk enligt 7-10 §§ Produkt 1 2 3 4 

 7-9 §§ Märkningsuppgifter på 

förpackning eller etikett, lätt att 

förstå, tillräckligt synligt, allt i 

samma synfält. 

Finns     
Saknas     
Bristfällig     
Ej kontroll/aktuell        
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 10 § Språk, märkningsuppgifter på 

svenska eller obetydligt skiljer sig 

från svenska. 

Produkt 1 2 3 4 

Finns     
Saknas     
Bristfällig     

Ej kontroll/aktuell     

 
 Märkningens innehåll Resultat 
2 Beteckning enligt 17-18 §§ Produkt 1 2 3 4 

  17 § Lagstadgad beteckning, 

allmänt vedertagen i Sverige eller 

tillräckligt klargörande information 

om livsmedlets verkliga art. 

Finns     
Saknas     
Bristfällig     
Ej kontroll/aktuell        

 

 Märkningens innehåll Resultat 
3 Ingrediensförteckning enligt 34-39 

§§ 

Produkt 
1 2 3 4 

  34 § Ingrediensbeteckning skall i 

tillämpliga fall anges med sina 

beteckningar enligt bestämmelserna 

i 17-21 och 35-39 §§. 

Finns     
Saknas     
Bristfällig     
Ej kontroll/aktuell        

 38 § Sammansatta ingrediensers 

beteckning t.ex. majonnäs, chilisås 

följs av en uppräkning av de 

ingredienser som ingår. 

Produkt 1 2 3 4 

Finns     
Saknas     

Bristfällig     
Ej kontroll/aktuell     

 39 § Uppgifter om allergener, varje 

ingrediens skall anges i märkningen, 

enligt bilaga 1 till LIVSFS 2004:27 

Produkt 1 2 3 4 

Finns     

Saknas     
Bristfällig     
Ej kontroll/aktuell     

 

 Märkningens innehåll Resultat 
4 Mängd eller kategori enligt 40-44 

§§ 

Produkt 
1 2 3 4 

  40 § Mängden av ingrediens eller 

kategori av ingrediens som ingår i 

beteckning eller förknippas genom 

illustration t.ex räkor i räksoppa. 

Finns     
Saknas     
Bristfällig     
Ej kontroll/aktuell        

 

 Märkningens innehåll Resultat 
5 Nettokvantitet 45-51 §§ Produkt 1 2 3 4 

  45 § Uppgifter om nettokvantitet. Finns     
Saknas     
Bristfällig     
Ej kontroll/aktuell        

 Märkningens innehåll Resultat 
6 Bäst före-dag eller sista 

förbrukningsdag, enligt 52-54 §§ 

Produkt 
1 2 3 4 

  52 § Livsmedlet märks med uppgift 

om datum för minsta hållbarhet, 

bäst före-dag. 

Finns     
Saknas     
Bristfällig     
Ej kontroll/aktuell        
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 53 § Anges med uttrycket 

-bäst före….när datumet inkluderar 

uppgift om dagen eller 

-bäst före utgången av….i övriga fall 

(dag-månad-år) 

Produkt 1 2 3 4 

Finns     
Saknas     
Bristfällig     

Ej kontroll/aktuell     

 54 § Lättfördärvliga livsmedel märks 

med sista-förbrukningsdag. 

Uttrycket skall följas av datumet 

eller hänvisning till var (dag-månad-

år) 

Produkt 1 2 3 4 

Finns     
Saknas     
Bristfällig     

Ej kontroll/aktuell     

 
 Märkningens innehåll Resultat 
7 Anvisningar om förvaring enligt 55-

56 §§ 

Produkt 
1 2 3 4 

  55 § Livsmedel med uppgift om 

sista förbrukningsdag märks med 

förvaringsanvisning. 

Finns     
Saknas     
Bristfällig     
Ej kontroll/aktuell        

 56 § Livsmedel med bäst före-dag, 

om det har betydelse för 

hållbarheten märks med 

förvaringsanvisning 

Produkt 1 2 3 4 

Finns     
Saknas     
Bristfällig     

Ej kontroll/aktuell     

 
 Märkningens innehåll Resultat 
8 57 § Namn och adress på 

tillverkare 

Produkt 
1 2 3 4 

  57 § Namn eller firmanamn och 

adress för tillverkaren, förpackaren 

eller säljaren. 

Finns     
Saknas     
Bristfällig     
Ej kontroll/aktuell        

 

 Märkningens innehåll Resultat 
9 Ursprung enligt 58 § Produkt 1 2 3 4 

  58 § Upplysning om platsen för 

livsmedlets ursprung, om avsaknad 

av denna uppgift vilseleder 

konsumenterna. 

Finns     
Saknas     
Bristfällig     
Ej kontroll/aktuell        

 
 Märkningens innehåll Resultat 
1

0 
Bruksanvisning enligt 59 § Produkt 

1 2 3 4 

  59 § Bruksanvisning ska finnas om 

avsaknad av sådan gör det 

omöjligt att använda livsmedlet på 

rätt sätt. Utformad ändamålsenligt. 

Finns     
Saknas     
Bristfällig     
Ej kontroll/aktuell        
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 Märkningens innehåll (H 155) Resultat 
11 Kakao- och choklad (LIVSFS 2003:13) Produkt 1 2 3 4 

  7 § Beteckningen ersatt med uttrycket 

”blandad choklad” eller ”blandad fylld 

choklad”, gemensam 

ingrediensförteckning på alla produkter 

som ingår. 

Finns     
Saknas     
Bristfällig     
Ej kontroll/aktuell        

 

 Märkningens innehåll (H 155) Resultat 
12 Kakao- och choklad (LIVSFS 2003:13) Produkt 1 2 3 4 

  8 § Angiven halt av total   

kakaotorrsubstans ”minst….% kakao. 
(chokladpulver, drickchoklad, sötat kakao, sötat 
kakaopulver, mörk choklad, mjölkchoklad, ljus 
mjölkchoklad) 

Finns     
Saknas     
Bristfällig     
Ej kontroll/aktuell        

 

 

Kontrollmyndigheten uppskattar att ca          % av de saluhållna produkterna är 

felmärkta. Ange i procent i hela tiotal (t.ex. av tio produkter var fem felmärkta, ca 50% av varorna i 

butiken/verksamheten) 
 

  
Information om sanktioner 
Om bristerna inte åtgärdas kan kontrollmyndigheten besluta om en eller flera av nedanstående punkter/åtgärder: 

 verksamheten föreläggs med förbud mot utsläppande av livsmedel på marknaden 
 verksamheten föreläggs med förbud mot hantering/bearbetning av livsmedel 
 verksamhetens livsmedel omhändertages eller andra åtgärder som myndigheten anser motiverande 
 ärendet överlämnas till miljö-  och hälsoskyddsnämnden med förslag och vitesföreläggande 
 ärendet överlämnas till åklagarmyndigheten för åtalsprövning 

 

 

Yttrande från livsmedelsföretaget 

Yttrande över innehållet i kontrollrapporten skall från livsmedelsföretaget ha inkommit till  

 

kontrollmyndigheten inom _______ dagar från det att företaget tagit del av 

kontrollrapporten. 
 

 

Underskrift 
För kontrollmyndighet/handläggare 
 
 
 
  
 

För företaget 
 

 

 

 

Namnförtydligande 
 

Namnförtydligande 

 

 

Kommentarer: 
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Bilaga 2 - Sammanställning över granskade produkter och brister i märkning i Landskrona 

kommun 

Resultat från Svedala Kommun. Siffrorna i rutorna anger hur många livsmedel som bryter mot 

paragrafen i fråga.  

 

Produktgrupp Kolumn1 choklad godis Grekisk 

sallad 

Smörgåstårta pastasallad 

skaldjur 

räksallad kräftsallad Summa 

Ange totalt antal 
kontrollerade produkter 

per produktgrupp 
  3 10 1 1 1 1 1 18 

Utformning och språk 

enligt 7-10 §§                   

7-9 §§ 

Märkningsuppgifter på 

förpackning eller etikett, 
lätt att förstå, tillräckligt 

synligt, allt i samma 

synfält. 

Finns 

2 2 1 1 1 1   8 

  Saknas   5         1 6 

  Bristfällig 1 1           2 

  Ej 
kontroll/ 

aktuell 
                

10 § Språk, 

märkningsuppgifter på 

svenska eller obetydligt 
skiljer sig från svenska. 

Finns 

2 2 1 1 1 1 1 9 

  Saknas   8           8 

  Bristfällig 1             1 

  Ej 
kontroll/ 

aktuell 
                

Beteckning enligt 17-18 

§§                   

17 § Lagstadgad 
beteckning, allmänt 

vedertagen i Sverige 

eller tillräckligt 
klargörande information 

om livsmedlets verkliga 

art. 

Finns 

  2 1 1 1 1 1 7 

  Saknas 3 7           10 

  Bristfällig   1           1 

  Ej 
kontroll/ 

aktuell 
                

Ingrediensförteckning 

enligt 34-39 §§                   

34 § 

Ingrediensbeteckning 

skall i tillämpliga fall 

anges med sina 

beteckningar enligt 

bestämmelserna i 17-21 
och 35-39 §§. 

Finns 

2 5 1 1 1     10 

  Saknas   5       1 1 7 
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  Bristfällig 1             1 

  Ej 
kontroll/ 

aktuell 
                

38 § Sammansatta 

ingrediensers beteckning 

t.ex. majonnäs, chilisås 
följs av en uppräkning 

av de ingredienser som 

ingår. 

Finns 

3             3 

  Saknas           1 1 2 

  Bristfällig       1       1 

  Ej 

kontroll/ 
aktuell 

1 9 1   1     12 

39 § Uppgifter om 

allergener, varje 
ingrediens skall anges i 

märkningen, enligt 

bilaga 1 till LIVSFS 
2004:27 

Finns 

2 2   1 1     6 

  Saknas           1 1 2 

  Bristfällig 1             1 

  Ej 
kontroll/ 

aktuell 

  8 1         9 

Mängd eller kategori 
enligt 40-44 §§                   

40 § Mängden av 

ingrediens eller kategori 

av ingrediens som ingår 

i beteckning eller 

förknippas genom 
illustration t.ex räkor i 

räksoppa. 

Finns 

2 1   1 1     5 

  Saknas           1 1 2 

  Bristfällig                 

  Ej 

kontroll/ 
aktuell 

1 9   1       11 

Nettokvantitet 45-51 §§ 

  

      

          

45 § Uppgifter om 
nettokvantitet. 

Finns 
3 10 1   1 1 1 17 

  Saknas       1       1 

  Bristfällig                 

  Ej 
kontroll/ 

aktuell 
                

Bäst före-dag eller sista 

förbrukningsdag, enligt 

52-54 §§ 
                  

52 § Livsmedlet märks 

med uppgift om datum 
för minsta hållbarhet, 

bäst före-dag. 

Finns 

3 9 1 1 1 1 1 17 

  Saknas   1           1 

  Bristfällig                 

  Ej 
kontroll/ 

aktuell 
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53 § Anges med 
uttrycket                       -

bäst före….när datumet 

inkluderar uppgift om 
dagen eller                                      

-bäst före utgången 

av….i övriga fall                
(dag-månad-år) 

Finns 

3 9 1 1 1 1 1 17 

  Saknas   1           1 

  Bristfällig                 

  Ej 

kontroll/ 
aktuell 

                

54 § Lättfördärvliga 
livsmedel märks med 

sista-förbrukningsdag. 

Uttrycket skall följas av 
datumet eller hänvisning 

till var                (dag-

månad-år) 

Finns 

                

  Saknas                 

  Bristfällig                 

  Ej 
kontroll/ 

aktuell 
3 10 1 1 1 1 1 18 

Anvisningar om 

förvaring enligt 55-56 

§§ 
  

                

55 § Livsmedel med 

uppgift om sista 

förbrukningsdag märks 

med 

förvaringsanvisning. 

Finns 

                

  Saknas                 

  Bristfällig                 

  Ej 

kontroll/ 
aktuell 

3 10 1 1 1 1 1 18 

56 § Livsmedel med 
bäst före-dag, om det har 

betydelse för 

hållbarheten märks med 
förvaringsanvisning 

Finns 

2         1 1 4 

  Saknas     1   1     2 

  Bristfällig                 

  Ej 

kontroll/ 

aktuell 
1 10   1       12 

57 § Namn och adress 

på tillverkare   
                

57 § Namn eller 

firmanamn och adress 
för tillverkaren, 

förpackaren eller 

säljaren. 

Finns 

3 9     1 1 1 15 

  Saknas   1 1         2 

  Bristfällig                 

  Ej 

kontroll/ 
aktuell 

      1       1 

Ursprung enligt 58 § 
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58 § Upplysning om 
platsen för livsmedlets 

ursprung, om avsaknad 

av denna uppgift 
vilseleder 

konsumenterna. 

Finns 

  4           4 

  Saknas   1           1 

  Bristfällig               0 

  Ej 

kontroll/ 
aktuell 

3 5 1 1 1 1 1 13 

Bruksanvisning enligt 
59 §   

                

59 § Bruksanvisning ska 

finnas om avsaknad av 
sådan gör det omöjligt 

att använda livsmedlet 

på rätt sätt. Utformad 
ändamålsenligt. 

Finns 

              0 

  Saknas               0 

  Bristfällig               0 

  Ej 

kontroll/ 
aktuell 

3 10 1 1 1 1 1 18 

Kakao- och choklad 
(LIVSFS 2003:13)   

                

7 § Beteckningen ersatt 
med uttrycket ”blandad 

choklad” eller ”blandad 

fylld choklad”, 
gemensam 

ingrediensförteckning på 

alla produkter som 
ingår. 

Finns 

              0 

  Saknas               0 

  Bristfällig               0 

  Ej 

kontroll/ 

aktuell 
3 10 1 1 1 1 1 18 

Kakao- och choklad 

(LIVSFS 2003:13)   
                

8 § Angiven halt av total   

kakaotorrsubstans 
”minst….% 

kakao.(chokladpulver, 

drickchoklad, sötat 
kakao, sötat 

kakaopulver, mörk 

choklad, mjölkchoklad, 
ljus mjölkchoklad) 

Finns 

2             2 

  Saknas 1             1 

  Bristfällig               0 

  Ej 
kontroll/ 

aktuell 
  10 1 1 1 1 1 15 
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Bilaga 3 – Sammanställning över granskade produkter och brister i märkning i Landskrona 

kommun 

Resultat från Landskrona Kommun. Siffrorna i rutorna anger hur många livsmedel som bryter mot 

paragrafen i fråga.  

 

Produktgrupp Kolumn1 choklad kakor godis färdiglagad 

varm och 

kall mat 

grillade 

produkter 

sallader, 

pastasallad, 

blandad 

sallad 

smörgåsar, 

baguetter, 

smörgås-

tårta 

Summa 

Ange totalt antal 

kontrollerade produkter 

per produktgrupp 
  1 6 5 4 5 1 0 22 

Utformning och språk 

enligt 7-10 §§                   

7-9 §§ 
Märkningsuppgifter på 

förpackning eller etikett, 

lätt att förstå, tillräckligt 
synligt, allt i samma 

synfält. 

Finns 

      4 5 1   10 

  Saknas 
1 2 4         7 

  Bristfällig 
  4 1         5 

  Ej 

kontroll/ 

aktuell 
              0 

10 § Språk, 
märkningsuppgifter på 

svenska eller obetydligt 

skiljer sig från svenska. 

Finns 

  4 1 4 5 1   15 

  Saknas 
1 2 4         7 

  Bristfällig 
              0 

  Ej 

kontroll/ 

aktuell 
              0 

Beteckning enligt 17-18 

§§                   

17 § Lagstadgad 

beteckning, allmänt 

vedertagen i Sverige eller 

tillräckligt klargörande 

information om 
livsmedlets verkliga art. 

Finns 

      4 5 1   10 

  Saknas 
1 2 4         7 

  Bristfällig 
  4 1         5 

  Ej 

kontroll/ 
aktuell 

              0 

Ingrediensförteckning 
enligt 34-39 §§                   

34 § 

Ingrediensbeteckning 

skall i tillämpliga fall 

anges med sina 

beteckningar enligt 
bestämmelserna i 17-21 

och 35-39 §§. 

Finns 

  2   4 1     7 

  Saknas 
1 2 4   1     8 
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  Bristfällig 
  2 1         3 

  Ej 
kontroll/ 

aktuell 
        3 1   4 

38 § Sammansatta 

ingrediensers beteckning 

t.ex. majonnäs, chilisås 
följs av en uppräkning av 

de ingredienser som 

ingår. 

Finns 

      2 4 1   7 

  Saknas 
1 1 2   1     5 

  Bristfällig 
  4 3         7 

  Ej 
kontroll/ 

aktuell 
  1   2       3 

39 § Uppgifter om 

allergener, varje 

ingrediens skall anges i 
märkningen, enligt bilaga 

1 till LIVSFS 2004:27 

Finns 

  1   4 4 1   10 

  Saknas 
1 2 4   1     8 

  Bristfällig 
  3           3 

  Ej 

kontroll/ 
aktuell 

    1         1 

Mängd eller kategori 
enligt 40-44 §§                   

40 § Mängden av 

ingrediens eller kategori 

av ingrediens som ingår i 

beteckning eller 
förknippas genom 

illustration t.ex räkor i 

räksoppa. 

Finns 

        3 1   4 

  Saknas 
  1   3       4 

  Bristfällig 
1 3 5         9 

  Ej 
kontroll/ 

aktuell 
  2   1 2     5 

Nettokvantitet 45-51 §§ 

  

      

          

45 § Uppgifter om 

nettokvantitet. 

Finns 

  3 2 1 4 1   11 

  Saknas 
  1   3 1     5 

  Bristfällig 
1 1 3         5 

  Ej 

kontroll/ 
aktuell 

  1           1 

Bäst före-dag eller sista 
förbrukningsdag, enligt 

52-54 §§ 
                  

52 § Livsmedlet märks 

med uppgift om datum 

för minsta hållbarhet, 
bäst före-dag. 

Finns 

1 1 3 4 5 1   15 

  Saknas 
  1           1 

  Bristfällig 
  1           1 

  Ej 

kontroll/ 
aktuell 

  3 2         5 
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53 § Anges med 

uttrycket                       -

bäst före….när datumet 
inkluderar uppgift om 

dagen eller                                      

-bäst före utgången 
av….i övriga fall                

(dag-månad-år) 

Finns 

    2 4 5 1   12 

  Saknas 
  1           1 

  Bristfällig 
1 1 1         3 

  Ej 

kontroll/ 
aktuell 

  4 2         6 

54 § Lättfördärvliga 
livsmedel märks med 

sista-förbrukningsdag. 

Uttrycket skall följas av 
datumet eller hänvisning 

till var                (dag-

månad-år) 

Finns 

              0 

  Saknas 
              0 

  Bristfällig 
              0 

  Ej 
kontroll/ 

aktuell 
1 6 5 4 5 1   22 

Anvisningar om 

förvaring enligt 55-56 §§ 

                  

55 § Livsmedel med 

uppgift om sista 

förbrukningsdag märks 

med förvaringsanvisning. 

Finns 

  1           1 

  Saknas 
              0 

  Bristfällig 
              0 

  Ej 

kontroll/ 
aktuell 

1 5 5 4 5 1   21 

56 § Livsmedel med bäst 
före-dag, om det har 

betydelse för 

hållbarheten märks med 
förvaringsanvisning 

Finns 

      3 3 1   7 

  Saknas 
    1   1     2 

  Bristfällig 
    1 1 1     3 

  Ej 

kontroll/ 
aktuell 

1 6 3         10 

57 § Namn och adress på 
tillverkare                   

57 § Namn eller 

firmanamn och adress för 
tillverkaren, förpackaren 

eller säljaren. 

Finns 

  4 2 4 5 1   16 

  Saknas 
  1 1         2 

  Bristfällig 
1 1 2         4 

  Ej 

kontroll/ 
aktuell 

              0 

Ursprung enligt 58 § 
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58 § Upplysning om 

platsen för livsmedlets 

ursprung, om avsaknad 
av denna uppgift 

vilseleder 

konsumenterna. 

Finns 

              0 

  Saknas 
              0 

  Bristfällig 
              0 

  Ej 

kontroll/ 
aktuell 

1 6 5 4 5 1   22 

Bruksanvisning enligt 59 
§                   

59 § Bruksanvisning ska 
finnas om avsaknad av 

sådan gör det omöjligt att 

använda livsmedlet på 
rätt sätt. Utformad 

ändamålsenligt. 

Finns 

              0 

  Saknas 
              0 

  Bristfällig 
              0 

  Ej 
kontroll/ 

aktuell 
1 6 5 4 5 1   22 

Kakao- och choklad 

(LIVSFS 2003:13)                   

7 § Beteckningen ersatt 
med uttrycket ”blandad 

choklad” eller ”blandad 

fylld choklad”, 
gemensam 

ingrediensförteckning på 

alla produkter som ingår. 

Finns 

  

    

        0 

  Saknas 
  

    
        0 

  Bristfällig 
  

    
        0 

  Ej 

kontroll/ 
aktuell 

1             1 

Kakao- och choklad 
(LIVSFS 2003:13)                   

8 § Angiven halt av total   

kakaotorrsubstans 
”minst….% 

kakao.(chokladpulver, 

drickchoklad, sötat 
kakao, sötat kakaopulver, 

mörk choklad, 

mjölkchoklad, ljus 
mjölkchoklad) 

Finns 

  

    

        0 

  Saknas 
1 

    
        1 

  Bristfällig 
  

    
        0 

  Ej 

kontroll/ 

aktuell 
              0 
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Bilaga 4 – Exempel på granskade varor 

Några bilder på varor med märkningsbrister tagna vid kontroller i Svedala kommun. 

 

 

 

Brister 

1. Bristfälliga märkningsuppgifter på förpackningen som är enkla att förstå, tillräckligt synliga och 

har allt i samma synfält. 

2. Bristfälligt språk på svenska 

3. Ingen lagstadgad beteckning. ”Disney” har ingen tillräcklig klargörande information om 

livsmedlets verkliga art. 

4. Bristfällig ingrediensbeteckning 

5. Bristfälliga uppgifter om allergener 

6. Angiven halt av total kakaotorrsubstans ”minst.. % kakao” saknas 
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Importerade produkter, där i stort sett alla hade märkningsbrister. Dessa var bland annat; 

 

1. Märkningsuppgifter på förpackningen som var lätt att förstå, var tillräckligt synlig eller var i 

samma synfält saknades 

2. Uppgifter på svenska saknades 

3. Lagstadgad beteckning och beteckning som var tillräcklig klargörande av livsmedlets verkliga art 

saknades 

4. Tillräcklig ingrediensbeteckning saknades 

5. Datum om sista hållbarhet, bäst före- dag saknades på en produkt 

6. Namn eller firmanamn och adress för tillverkaren, förpackaren eller säljaren saknades på en 

produkt 
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Brister; 

1. Bristfällig märkning av sammansatta ingredienser 

2. Uppgifter om nettokvantitet saknades 
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Brister; 

1. Tillräcklig ingrediensbeteckning saknas 

2. Sammansatta ingrediensers beteckning saknas 

3. Uppgifter om allgener saknas 

4. Mängden av en ingrediens (räkor) saknas 

 

 


