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Förord

1986 års livsmedelsutredning LM U har haft till uppgift utreda konkur-att
rensförhållanden och prisbildning inom livsmedelsindustrin och livsmedels-
handeln. Utredningen har den 30 september 1987 överlämnat betänkandet
Livsmedelspriser och livsmedelskvalitet SOU 1987:44.

Denna deutgör tolv underlagsrapporter har legat tillrapport en av som
grund för faktaredovisningen i betänkandet. Rapporterna publiceras dels

bilagor till utredningens betänkande, dels fristående isom rapportersom
SPKs utredningsserie SPKUS.

förteckningEn samtligaöver underlagsrapporter till 1986 livsmedels-års
utredning de deltagit i respektive projekt återfinns i slutetsamt personer som

betänkandet i varje bilaga.samtav

Stockholm i september 1987

Lars Hillbom
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Inledning1

Enligt direktiven skulle bestämningsfaktorerde konstituerar begreppetsom
livsmedelskvalitet klarläggas olika Vidareaspekter. skulle de krav ochur

det svenska idag beskrivassamhället ställt och motiverasnormer som upp ur
både internationellt och historiskt perspektiv. Projektet borde slutligenett

utformning och tillämpningdiskutera det nuvarande regelsystemets ettur
mäl- medelperspektiv.och

Vid har haftgenomgången nuvarande regler mycket destor nyttaav av
jordbruksnämndutredningar nyligen gjorts Betalning förstatenssom av -

pris- och kartellnämndmatkvalitet respektive SPKbra Reg-statens- -
leringar inom livsmedelsområdet.

bådal dessa utredningar finns utmärkta nuvarandegenomgångar av re-
gelsystem varför inte funnit det angeläget motsvarandegöraatt samman-
ställning i förevarande utredning.även

l samband med besök hos antal företag och intresseorganisationer harett
fått del företagens kvalitetsprogram diskuterat kvalitets-äventa samtav

frågor med företrädare för tillverkare, grossister, detaljister organisatio-och
har värdefull information,Dessa besök givit mycket mycket tackner. oss

välviljansamtligas intresse för och delge sinaämnetstora attvare oss syn-
punkter.

Genom enkät till antal företag och organisationer har ocksåett storten
fått intressanta synpunkter på begreppet livsmedelskvalitet.

frågal konsumenternas uppfattning livsmedelskvalitet har tidiga-om om
vissa kvantitativa undersökningar genomförts. Vi valde därför istället attre

InformationsPsykolog AB genomföra kvalitativ undersökninggenom en
djupintervjuerdvs med konsumenter.34 här betonas det inteDet måste att

går dra kvantitativa slutsatser sådan undersökning deatt attav en men
synpunkter framkommit i undersökningen ändock värdefulltettsom ger
bidrag då det gäller klarlägga begreppet livsmedelskvalitet.att

Efter förfrågan i bl. nordiskavåra grannländer, inte besvarats, hara. som
dragit den slutsatsen den kvalitetsdebatt förs intensivt isåatt som nu

Sverige knappast förekommeralls i dessa länder.
praktiskaAv skäl har inte diskuteravalt kvalitetsbegreppet för livs-att

medlen vin, sprit eller maltdrycker.
Utredningen gjortshar avdelningsdirektör Lars-Olof Eklöf, statensav

livsmedelsverk, och byrådirektör Agneta Gillback, konsumentverket.



tack till de företrädare för näringsliv och organisationerFörutom ett som
information vill rikta tillgivit värdefull tack Marieäven ett stonoss

Johansson, livsmedelsverket, tålmodigt hjälpt med utskrifterna.som oss

16juniUppsala den 1987

Olof EklöfLars- GillbackAgneta



och medel avseendeMål2

livsmedelskvalitet

2.1 Mål

Målet avseende livsmedlens kvalitet fastställdes riksdagen ijuni i1985av
riktlinjer för livsmedelspolitiksamband med beslutet samlad prop.enom

rubricerades1984/852166, rskr. 393. Målet konsumentmål.JoU 33, ettsom
sålunda:Depanementschefen uttrycker det

innebär konsumenterna skall få tillgång till"Konsumentmålet, attsom
livsmedel rimliga priser, ligger fastgod kvalitet och till och skall ävenav
fortsättningsvis med inkomstmålet för jordbruket likställt delmålettvara
under livsmedelspolitikens huvudmål. Konsumentmålet innefattar vidare

möjligheterkonsumenterna skall goda välja mellan livsmedelatt attges av
olika från kost-slag och livsmedlen fullgoda och näringssynpunkt.äratt

precisering vad med livsmedelskvali-Någon godnärmare som menasav
fullgoda fråntet livsmedlen skall kost- och näringssyn-utöver att vara-

punkt inte i propositionen. framgår dock begreppet livsme-Där attges-
vittdelskvalitet inte entydigt innehåller skilda aspekter hygien,och såär som
smaksammansättning, näringsinnehåll, färskhet, och utseende detsamt att

mångfald faktorer påverkar eller kan påverka livsmedlens kvali-är en som
Bl. kvalitetshämmande faktorervissa användningennämnstet. a. som av

kemiska medel vid livsmedel, bristerproduktion i kvalitetsmedvetandetav
djurhållningvid och storskalighet inom livsmedelsindustri och handel.

2.2 Medel

finns livsmedelslagstiftningen kanDe för livsmedel inomnormer sessom
för produktionen högre kvalitet.många medelett motatt styrasom av

Livsmedel avsedddefinieras i livsmedelslagen är attvara somsom en
förtäras läkemedelsför-människor med undantag sådanaav varor somav
ordningen tillämpligär på.

Minimikrav livsmedlens kvalitet finns i livsmedelslag-på beskaffenhet
stiftningen. Eftersom faktorer i helakvaliteten mängd olikapåverkas av en
livsmedelskedjan krav i lagstift-förhållanden i övrigtså är även samt annan

livsmedelskvaliteten.betydelse för Härlivsmedelslagstiftningenning än av
produktionsmetoder,djurmaterial, odlings- ochkan ochnämnas ut-sort-

livsmedelsindustrin,processteknik inomfodring, storskalighet och modern
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Strukturförändringar inomdistribution och hantering inom handeln.samt
kombination med stark prispress harlivsmedelsindustri och handel i en

kvaliteten. faktorer utförligt belyses andra utred-också påverkat Då dessa av
kvalitetsnormerningar här valt koncentrera på deJN, SPK har att oss

köptillfälle.påtagligt gäller vid konsumentenssom mera

2.2.1 Obligatoriska krav

Livsmedelslagsryfmingen

Livsmedelslagstiftningen bygger huvudprinciper. första princi-på två Den
syftar till skadliga otjän-skydda konsumenten eller på sättmotatt annatpen

liga livsmedel. ska således säkra livsmedel.Konsumenten Dengaranteras
andra principen har det ekonomiska syfte, innebär lagstiftningen iattsom
konsumentens intresse skall säkerställa redligheten i handeln. följd häravEn
blir seriösaäven näringsidkare skyddas illojala konkurrensmetoder.att mot

Hygienisk kvalitet

direkt synligkvalitetsegenskap inteförsta principen medför ärDen en som
uppfyll-efteråt inte kraveneffekten märksdär ärför konsumenten ommen

högstafinns kan bestämmelserdetaljreglerda. Bland de nämnas omsom
kvicksilver, blybekämpningsmedelsrester,främmandehalt ämnenav

kvaliteten hosför den mikrobiellai livsmedeleller påm. samt normerm.
livsmedlen.

i vilka livsmedel tillverkas eller hanteras på ärlokaler sättHur annat
för livsmedlens hygieniska kvalitet.sköts har betydelseinredda och stor

inte livs-viktigt disponerad och byggd såBI. det lokalen är rättär attatta.
Vilketbyggnadsmaterial, damm, eller liknande.påverkasmedlet smutsav

eftersom dettillverkad också vitalt intressematerial utrustningen är ärav av
möjligheterna effektivt loka-påverka livsmedlet. Likasåkan är rengöraatt

olikautrustningen intresse. Lokalernas utrustning för klaralerna och attav
infrysning,tillverkning och hantering,i samband medmoment annan som

avsvalningoch frysförvaring, upptining frysta livsmedel, ellerkyl- varm-av
viktiga i detta sammanhang. fråga självahållning livsmedel också lär omav

funktiontillverkningsprocessen det kvalitet och utrustningensråvaransär
det hygieniskaavgörande kan påverka slutresultatet. Därut-på sättettsom

behov tillfredsställande vårmebehandlingkan eventuellaöver nämnas av
utbildadoch snabb avsvalning. Viktigt också personalen ochär är attatt

arbetsledningen fungerar.
faktor betydelse personalhygienen. grund-Ytterligare Ettär äraven som

läggande krav den arbetar med livsmedel inte har eller kanär att antassom
kan livsmed-ha sjukdom eller smitta, eller skadanågon sår göraannan som

otjänligt. Vid fortsatta hantering förpackningens egenska-let livsmedlets är
viktiga. Förpackningen ska skydda livsmedlet och den måste vara avper

tillfredsställande beskaffenhet för det ändamålet. Vidare ska förpackningen
givetvis inte tillverkad material kan påverka livsmedletettvara av som men-

hygieniska kvalitetligt. Som sista avgörande faktor för livsmedlets kanen



skyddas pålivsmedlet under förvaring och måstenämnas även transportatt
olika behovet tillgodoses.Bl. måste kylasätt. a. av

Tillsatser

sådanalivsmedelstillsatser, baramånga livsmedel får ingå vissaI det men
godkända livsmedelsverket. tillverkarepå förhand Om använ-är av ensom

överskrids fårder icke godkänd tillsats eller fastställd högsta halten om en
livsmedlet delar in tillsatserna i tvåhelt enkelt inte säljas. Livsmedelsverket
olika grupper.

Berikningsmedell .
Vitamin ianvänds för förbättra livsmedlets näringsvärde. A och DDe att

margarin minarin lättmargarin och lättmjölk, järn och vitaminer i mjöl
jod i bordssalt berikningsmedel.exempel påärsamt

tillsatsAnnan

Sådana färgenanvänds för påverka hållbarheten, konsistensen, elleratt
åstadkomma livsmedlet.bestämd egenskap hosannan

Användningen livsmedelstillsatser påverkar i hög grad livsmedletsav
kvalitet. livs-kan tillförandet konserveringsmedel bidra tillT. attettex. av
medlets näringsvärde förhindra livsmedlet förstörsbibehålls attsamt genom
mögeltillväxt Vissa tillsatser kan i användas för möjliggöraställetosv. en
ökad vattenhalt i livsmedlet från ekonomisk synpunkt minskarnågot som-
livsmedlets kvalitet. exempelvis köttvara få ökad saftighetkanDäremot en

den högre vattenhalten.genom
Livsmedelsverket restriktivt dåmycket det gäller godkänna till-är att en

Förutom sökanden visa tillsatsen nödvändig för livsmed-ska ärsats. att att
lets hantering eller värde för konsumenten krävs omfattande doku-av en
mentation styrker tillsatsen riskfri.ärattsom

Livsmedelsstandarder

bl.För säkerställa fastställtredligheten i livsmedelsverkethandeln haratt a.
rad livsmedelssrandarderi kombination beteckningarna har för-med atten

behållits namnskyddades. innebär livsmedlet hållamåstevaror. Det att
just dennaviss minimistandard för överhuvudtaget få saluhållas underatten

beteckning. ingen fråga försäljning iDet spelar sedan detroll är om enom
sjukhuslivsmedelsbutik eller servering personalmatsal,på restaurang,en

i uppställda kra-eller skolbespisning. samtliga fall fylla deI måste varorna
finns tillverka och säljaDet däremot inga formella hinder attmotven. en

kvalitetsmässigt bärinnehåll.bättre produkt med högre kött- ellerex.
Köttbullar pannbiff standarder. båda fallenoch exempel på sådana Iär

demåste innehålla minst kallas köttbul-får de inte60 kött. Annarsprocent
lar respektive pannbiff.

eller svinfrån nötkreaturKärt betyder i det här sammanhangetskelettmuskulatur
med högsta fetthalt 25 procent.en av
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Även falukorv, körtkorv, fläskkorv, medisterkorv, frukosrkørv, wienerkorv
och prinskorv namnskyddade. väsentliga här köttet inte fårär Det är att
drygas med billigare vegetabiliskt protein.ut ex.

Om köper frukostkorv får kvalitetsskyddad produkt tillman man en
skillnad från exempelvis lunchkorv för vilken det inte finns någon stan-
dard.

Skinka betyder köttet skall frånkomma lår svin. skall haLeverpasteyatt av
tillverkats minst lever och fetthalten får inte30 högre 30änprocentav vara
procent.

Juice får bara råsaftmust ha kan få innehålla vissaråvara. Densom
tillsatser dessa då deklareras. Sylt, marmeladmåste och måstemen mos vara
tillverkade frånråvaror Växtriket. innehålla minstDe måste 25 procentav
citrusfrukt eller 30 växtråvara.procent annan

För produkt skall få mande/massa skall det ingå minstbenämnas 50att en
mandel det finns inte heller här formellt hindernågotprocent mot attmen

tillverkaren framställer produkt med högre mandelhalt. Här kan ävenen
påpekas det på marknaden finns antal produkter medatt ett stort samma
användningsområde mandelmassa har heltsom men som en annan sam-
mansättning. Som kanexempel mandeln med aprikos-nämnas ersättsatt
eller nötkärnor.

Köttbesiktning

Allt kött till människofödaär besiktigasmåste i friskt tillstånd ochavsettsom
därvid bli godkänt för få saluföras eljesteller överlåtas. Besiktning skallatt
ske både före och efter slakt. Kött godkänts vid besiktningen förses medsom
stämpel bevis härom.som

Livsmedelskontrollen

svenska för offentlig livsmedelskontroll bygger uppdel-Det påsystemet en
ning Enligtoch uppgifter mellan statliga och kommunalaansvarav organ.
livsmedelslagen har SLV för den tillsynen efterlevnadencentralaansvaret av

lagen och i anslutning till lagen meddelade föreskrifter. Länsstyrelsenav
den tillsynen inom tillsynenLST länet. Den omedelbarautövar närmare

varjeinom kommun miljö- och hälsoskyddsnämndenutövas MHN.av
skall betonas för livsmedelskontroll åvilar denDet huvudansvaret allatt

lokala nämnden.
SLV har det centrala tillsynsansvaret både för livsmedelslagen ochsom-

köttbesiktningslagen författningarhar enligt gällande huvudsakligen en-
ledande, samordnande funktion i kontrollen. Enligt sinoch normerande
instruktion skall verket

bevaka konsumentintresset inom livsmedelsområdetEl
ha tillsyn efterlevnaden livsmedelslagen och i anslutning till lagenöverü av
meddelade föreskrifter
leda, livsmedelshygieniskasamordna och övervaka det arbetetE
meddela råd anvisningar inom livsmedelsområdetochE
verkställa utredningar och praktiskt vetenskapliga undersökningarEl om
livsmedels allmänna beskaffenhet och värde från näringssynpunkt
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förcentralt vitaminundersökningarEl vara organ
godkänna laboratorier för livsmedelsundersökningarD
meddela anvisningar till LSTi frågor berör verkets verksamhetsom-E som
råde

huvudman för besiktningsveterinärorganisationen.E vara

direktaDe kontrolluppgifter för i detta sammanhangSLV ärmera svarar
bl. följande.a.

SLV utfärdar de tillstånd krävs för få saluhâlla vissaatt typersom av
livsmedel föravsedda barn under eller för med behov vissårett personer av
kost ålder sjukdom. utfärdareller Det också SLV särskildaärpga. som
tillstånd för berikning livsmedel. detta sammanhang genomförI SLVav
regelmässigt undersökningar vitaminhalten i livsmedel överensstäm-attav

med gällande bestämmelser och deklarationer förpackningarna.påmer
SLV vidareanalyserar bl. kvicksilverinnehållet i fisk. ligger tillResultatena.
grund för SLVs beslut svartlistning sjöar.om av

Utöver detta genomför fortlöpande vissa särskilda undersökningarSLV
livsmedel. Verket kan enligt livsmedelsförordningen bestämma sär-av om

skild provtagning och undersökning och har i den verksamheten fårätt att
biträde MHN och LST. Avsikten SLV skall kunna genomföra vissaär attav

systematiska undersökningar det gäller sammansättningnärmer ex. av
olika livsmedel.

Sammanfattningsvis kan kontrollen livsmedlen håller före-sägasatt attav
skriven standard hittillspå grund resursbrister inte utförts i den utsträck-av
ning får erforderligt.som anses vara

Livsmedelskontrollen varit föremål förhar offentlig utredning SOUen
1986:25 och behandlas inom regeringskansliet.n.

CommissionCodex Alimentarius

fråga grundkrav, främmande livsmedelstill-såväl hygieniskal ämnen,om
livsmedelsstandarder följer livsmedelsverket arbetedetsatser som ge-som

nomförs inom Codex Alimentariusdet FAO/WHO-organetgemensamma
Commission.

Övrig lagstiftning

Statens Jordbruksnämnd

jordbruksnämndens sammanhang främstInom ansvarsområde vill i detta
nämna

förordning klassificering kött1956:413EJ om av
jordbruksnämndens föreskrifter kva-kungörelse NFS medJ 1987:13E om
litetstillägg för ost.

Klassificering

Alla slaktkroppar kalv, får, häst, och godkänts vidsvinnöt,av ren som
besiktningen Sveriges kontrollslakterier ska klassificeras. dagpå något Iav
utförs klassificeringen i huvudsak därför styckningsledet ska fåatt grupper
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Klassificeringen ocksålikartade slaktkroppar arbeta med.med att ger un-
partihandeln vid avräkning till producent. Klas-derlag för prissättning i och

jordbruks-siñceringen utförs klassificerare godkändaär statensav som av
slaktkropparna i djurslag, klass ochnämnd. Klassificeringen ska dela in

för mellankalv färg- och strukturgrupp.fettgrupp gödkalv och ävensamt en
vägledningdäremot inte meningen klassificeringen skall utgöraDet är att en

för den enskilde konsumenten.

Kvalitetstillägg för ost

bl. bedöms efterjordbruksnämndens kungörelse innebärDenna ostenatt a.
Varje kvalitetsegenskapfärg, konsistens lukt och smak. poäng-textur, samt

olikaefter femgradig skala. viss utgårFör uppnår poängsätts osten som
nivåer kvalitetstillägg.av

Lantbruksstyrelsen

Iantbruksstyrelsens ansvarsområde faller bl. de kungörelserInom soma.
stadium påverka livsmedlets kva-reglerar förhållanden, vilka i tidigt kanett

foder, djurstallskungörelse, djurhåll-litet. kan lag lagHär nämnas omom
föreskrifter organiserad hälsokontroll hus-ning, Iantbruksstyrelsens om av

djur fl. föreskrifter.m.
livsmedel kandirekt betydelse vid konsumentens köptillfälleAv näm-av

nas
matpotatis,kvalitetsbestämningkungörelse 1959:187 angående påE

kungörelse kvalitetsbestämning äpplen och1967:134 på päron,E om
kvalitetskontrollIantbruksstyrelsens LBS kungörelse1975:87E avom

svenska äpplen och päron.

Matpotatis

matpotatisEnligt kungörelsen angående kvalitetsbestämning på gäller ett
förbju-marknadsskydd för märkningen högklassig sådan potatis. Det ärav

det människoföda under benämningsaluhålla oberedd potatis tillatt som
eller antyder särskilt god beskaffenhet den inte ärärattanger omvaran av

försedd för försälj-med det registrerade SMAK-märket. Undantag gäller
ning från i livsmedelsin-odlare till potatishandlare, för potatis användssom

idustrin och för färskpotatis. Enligt skall potatisen indelasbestämmelserna
Oklassifice-någon kvalitetsklasserna Prima, Prima, Ordinär ochExtraav

rad.
Den faktiska kontrollen utföres Matpotatiskontroll SMAK.Svenskav -

2.2.2 Icke obligatoriska krav kvalitet
Äpplen och päron

uppdragPå lantbruksstyrelsen kontrollerar Svenska Fruktfrämjandetav
kvaliteten äpplen ochpå frågapäron. Det är frivillig kontrollom en som
utförs hos de packerier och odlare anmält önskan delta däri.attsom om

Enligt indelasreglerna frukten i olika kvalitetsklasser Prima,Extratre -



Prima och Hushåll. de olikaFör klasserna finns olikakrav på egenskaper
frukterna.hos Gemensamma krav dock frukten skall frisk,är att vara ren,

trädmogen och lämpad för Information olika kvaliteter börtransport. om
föras till konsumenten, knappastnågot sker idag.ut som

Kvalitetsnormer för mejeriprodukter och ägg

Kontroll dessa led i jordbruksprisregleringen.utgör Prisernaettav normer
mejeriprodukterpå och binds vid kvalitetsgränsägg markeras meden som

runmärket. Endast runmärkt och runmärktasmör fåräggost samt exporte-
kungörelsen SFS med vissa1958:528 bestämmelser angående utförselras av

KMÄ:sochsmör, ägg. Kontrollen i övrigt frivillig kontrollär utgörost men
villkor för bidrag i form kvalitetstilllägg för och packeribidrag föratt ostav

ska kunnaägg utgå. Dessa bidrag utbetalas regleringsföreningarna, För-av
eningen för Mejeriprodukter och Svensk ägghandel. Kvalitetskontrollen iär
hög grad kontroll den runmärkning mejerier och packerier självaen av som
utför.

Fisk och fiskkonserver

Fisk och fiskkonserver får inte inte uppfyller deexporteras om varorna
kvalitetskrav och vissa andra fastställskrav i föreskrifter meddelassom som

jordbruksnämnden kungörelsen 1950:506 med vissa bestämmelser angå-av
ende utförsel fisk, fiskrom och fiskkonserver. Ansvarig för bestämmel-av

efterlevnad Svenska konservkontrollens råd,är understår över-sernas som
inseende jordbruksnämnden.av

Övrigt

Pâ uppdrag enskilda livsmedelsföretag utförs viss kvalitetskontroll be-av
träffande glass, ostkaka, juice, kryddsmör, paj och äggprodukter.mesvaror,

I samarbete med odlingför och handel har Svenska Grön-representanter
saksfrämjandet utgivit sorterings- kvalitetsregler föroch grönsaker. Regler-

har till dem tillämpas inom ochEG OECD, omfattaranpassatsna som som
grönsaker avsedda levereras till färskvarumarknaden.att

De minimikrav uppställs är produkterna skallattsom vara:
oskadadeD
välutvecklade, dvs de skall normalt utvecklade med avseendeD påvara
produktionsperioden
färska, dvs fasta eller saftspändaD
friska, dvs fria från skadedjur, och andra parasiter3 angrepp av svampar

och fria från främmande jord, främmandeD ämnen, såsom växtdelarrena
och synliga bekämpnings- och gödselmedelrester av
fria från främmande lukt och smakD
fria från onormal fuktighet, ochD väl de tvättadeäryttre avrunna om
fria från frostskador.D

Produkternas tillstånd skall sådant de tål och hantering.att transportvara
Även grönsakerna indelas i olika kvalitetsklasser.tre





lri
för3 Oron maten

förKonsumentens orsakerna tillär dagens livsmedelsde-matenoro en av
batt. Flera studier under de tio åren har visat många människorsenaste att
känner sådan Oron gäller främst den eventuella förekomsten främ-oro. av
mande upplevs skadliga farliga.ämnen, eller Det kan sigrörasom som om
sådant finns oavsiktligt i livsmedlen, bekämpningsmedelsrestertsom ex
eller veterinärmedicinska också de avsiktliga livsmedels-preparat, men om
tillsatserna. Många människor också medvetna felnäringär äratt ettom
reellt problem.

intressant attjämföra vanligaDet den människansär med expertens.oro
Forskare, näringsfysiologer och andra livsmedelsexperter denattanser

risken medstörsta felnäringen, de hälsoproblemär orsakasmaten som av
förekomstenkostvanorna. Av tabell framgår3.1 främmande ämnenatt av

tillsatseroch det minstär experterna.som oroar

Tabell 3.1
MassmediasochExperternasoro
konsumenternasoro

Felnäring Restsubstanser
Giftey, HMikrobiell Tillsatser

matförgiftning Felnäring
Naturliga gifter Mikrobiell
Restsubstanser matförgiftning
Tillsatser

ÅKälla: Föda LivsmedelsverketVår 5/86 Bruce; och livsmedelskvaliteten

kan sig olikaKonsumentens uttryck. vänder sig till hälsokost-Mantaoro
butiken, köper alternativt odlade produkter eller handlar direkt produ-av en

känner till och har förtroende därförför. andraHoscent avmattasman oron
helt enkelt inte orkar orolig. kommunal nivå kanPåatt noteraman vara man

antal kommuner beslutat eftersträva alternativt odlade produkterettatt stort
vid upphandling till sina serveringsinrättningar.

En orsak till känner kan bristande kunskaper livs-att man oro vara om
medlen derasoch sammansättning. orsak kan det storskaligaEn annan vara
livsmedelssystemet med långa avstånd mellan producent och konsument.
Storskaligheten kan inge känsla främlingskap, något opåverkaten av av som

sig kani upplevas oroande. amerikanska studier: har funnitI attsom man

3- Sereferensersid 65.-
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risken. Riskerpåverkar människors upplevelsefrivillighetgraden manavav
bekämpningsmedelsrester i livsmedel, svårareför, ärofrivilligt utsätts ex.

sig för, rökning.frivilligt Ensådana utsätteränatt acceptera ex.mansom
produktinformationutförligarevalfrihet för konsumentenstörre samt en

berättigadOavsettminska allmänhetens ärkan sättett att oronoro. omvara
livsmedelsområdet.samtliga påallvarden påeller måste partertas av
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kvalitet4 Begreppet i allmänhet

Kvalitet gällande definitionbegrepp det absolutsvårtär ärett attsom ge en
Svenska följande:på. Akademiens Ordlista upplagan 19861 1 säger:e

Kvalitet inre värde; egenskap; beskaffenhet;sort, ..
SIS, Standardiseringskommissionen i Sverige har i Svensk Standard SS

02 01 04 Kvalitet-Terminologi, med den interna-utgåva överensstämmer
tionella följandestandarden ISO definierat ordet kvalitet på8402-1986 sätt:

alla förmågaegenskaper hos produkt dess attsammantagna en som ger
tillfredsställa uttalade underförståddaeller behov.

tillfredsställda lnformationsPsykologAtt kvalitet få sina behov harär att
uppdragundersökning-l genomfördes påAB konstaterat i 1986 avsomen

undersökningen belysa inne-Storhushållssektion. Syftet medDLF:s attvar
kvalita-kvalitet för storkökssidan. denbörden betydelsen begreppet Ioch av

intervjupersoner både kva-diskuterattiva undersökningen har med 21man
förhållande tilllitet i kvalitet iallmänhet och mat.

sammanfattat följandebegreppet kvalitet ilnformationsPsykolog harAB
figur:

ObjektivSubjektiv
komponent Behov komponentDet mätbara

Förväntan ryktePris och

Helhetsupplevelse

förändring Situationen
tiden avgörover Snuations-Trend

komponentkomponent

upplevelsen viktig komponent i begreppet kvalitet.subjektivaDen är en
ursprungliga behovet och dels denpåverkas dels detKomponenten avav

dåförväntan finns ska tillfredsställas. kvalitet kanpå behovet Högattsom
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definieras förväntad behovstillfredsställelse och låg kvalitet ute-som som
bliven förväntad behovstillfredsställelse

Nästa komponent i begreppet kvalitet den objekriva, mätbaraär de egen-
skaperna. Det kan exempelvis produkts livslängd någotvara en som-
många intervjupersoner i den aktuella undersökningen återkom till som
varande viktig kvalitetsegenskap.en

Kvalitetsbegreppet innehåller situationskomponenr. Behovet ochäven en
förväntan varierar beroende vilken situation befinnerpå sig Denman
objektiva komponenten värderas då olika.

sistaDen komponenten i kvalitetsbegreppet trendkomponenten. Upp-är
fattningen kvalitet varierar tiden vilketöver modekläder exempelär ettom
på.

Kvalitet helhetsupplevelse,är dvs. det bästa. Samtliga fyrasammantageten
komponenter vävs Det bör också framhållas innebörden i be-attsamman.

kvalitet kan variera från till hög kvalitetgreppet Det ärperson person. som
för kan låg eller till och med oacceptabel kvalitet fören vara en annan.

Så här definieras begreppet kvalitet Ingenjörsvetenskapsakademien:av
En produkt uppfyller marknadens förväntningar kan ha godsägassom

kvalitet. Därför kan definiera produkts kvalitet mått på dessettman en som
förmåga uppfylla förväntningar. Om produkten inte uppfyller kravenatt
har den fel kvalitet. Detsamma gäller produkten har fördyrandeom egen-
skaper inte efterfrågas, eftersom priset kvaliteten.delärsom en av
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Livsmedelskvalitet5

Vad betyder då ordet kvalitet i samband med livsmedel Vilka mätbara
egenskaper har betydelse eller föravgörande livsmedelsär kvalitet Hurett
värderar olika människor subjektivt dessa egenskaper Hur värderas kvali-

beroende den situationpå befinner sig i eller beroende vilketpåteten man
användningsområde produkten tänkt för frågorär Dessa kommer bely-att

fortsättningen.isas
Uppfattningen och kraven kvalitetpå kan variera i de olika leden iom

livsmedelskedjan. Så kan livsmedelsfabrikant värdera kvalitet ibl. ter-en a.
förädlingskvalitet vilket innebär råvaran ska ha sådana egenskaperattmen

den fungerar väl i förädlingsprocessen. Distributören å sin sida kan medatt
kvalitet bl. standardiserade förpackningsstorlekar invälmena a. som passar
i butikenFör kan långa hållbarhetstider kvalitets-transportsystemet. vara en
faktor. Butiken får då längre tid sig säljapå produkten.att

Utredningsarbetet har huvudsakligen inriktats på kvaliteten på slutpro-
dukten, såsom den i köp- eller konsumtionsögonblicket.är livs-Begreppet
medelskvalitet kommer således belysas konsumentens synvinkel. Ut-att ur
över produktkvalitet kommer kvalitet i vidare bemärkelse diskuterasatten

tillgänglighet, valfrihetex. m. m.
figurl illustreras faktorerl de egenskaper/ har betydelse för livsme-som

delskvaliteten i vid bemärkelse.

Färskhet/träschhet-0
hållbarhetNäringskvalitet

Fiåvaruinnehåll Råvarukvalitet/0
Tillsatser sammansättning

Säkerhet Hygienisk kvalitet0Främmande ämnen
LivsmedelskvalitetBeredningskvalitetO i vid bemärkelseMikroorganismer

Ätkvalitet/senso-0
riska egenskaper

kvalitet"Yttre"0
Tillgänglighet,0
valfrihet
Etisk kvalitet0
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Objektivt mätbara egenskaper och faktorer5.1

objek-avsnitt behandlas de egenskaper/faktorer, i någon måndetta ärl som
för livsmedelsprodukts kvalitet. Inled-tivt mätbara och har betydelse ensom

de olikadet kan förekomma "kollisioner" mellanningsvis kan sägas att
Kvalitetskollision tala vid kemiskkvalitetsegenskaperna. kan man ex. om

i produktför få mikrobiologisk säkerhetkonservering där att en surman
sensoriska kvaliteten, blirsänka kraftigt smaken, denkanske måste pH så att

näringsmässi-mellan denlidande. Kvalitetskollisioner kan också lätt uppstå
välsmakandeoch salt kanoch den sensoriska kvaliteten. Fett, socker gega

samtidigt försämras näringsvärdet.produkter men

hållbarhetFärskhet/fräschhet5.1.1 och

kvalitetsegenskapernaviktigasteFärskhet/fräschhet de avanses som en av
SIFO-undersökning svarade1984konsumenter branschfolk.såväl I ensom

viktigaste kvali-färskheten dende intervjuade konsumenterna är75% attav
med olika företag under utred-tetsfaktorn. diskussioner föttsVid de som

ningens färskheten betonats.gång har
kvalitetsegenskap livsmedels-viktiguttryck för färskheten ärEtt äratt en

datummärkning tillkom l984. Bak-verkets bestämmelser dubbel somom
fåönskemålgrunden till bl. konsumenternasbestämmelsen attomvar a.

kunna hur färskinformation för på sålivsmedlens ålder, sätt avgöraattom
Diskussioner obligato-idag för kylvaror.Bestämmelsen gällerär. omvaran

företagde åren. Flerarisk märkning bröd och djupfryst har pågått senasteav
produkter. Livsmedelsverkets styrelsehar frivillig märkning dessan. en av

med uppgift baknings-i maj mjukt märkas1987 beslut på bröd skatog att om
förregeringen slutligt beslut.dag. har därefter överlämnats tillFrågan ett

Svensk Handordbok utgiven SvenskaVad färskdå med ordet l avmenas
alldeles och 2 tillSpråknämnden betydelser:två l motsatsenupptas ny

tidsmässigt alldelesfärsk ska alltsåkonserverad eller dylikt. En varavara
inom vilkenny, nyplockad, nyfångad, nybakt Tidsperioden en varaosv.

till produkt-normalt kallas för färsk kan dock variera produktgruppfrån
baknings-eller inom brödsorter färska självaVissa baraärgrupp en grupp.

dagen medan färska efterandra tid och fortfarandemåste ärmogna en
kanske färsktvecka. liksomKött några veckormöratsen som anses som
vinteräpplet lagrats flera månader.som

konserverad ellertillandra betydelsen färsk såledesDen är motsatsenav
djupfrysning, torkning ochför värmesterilisering,dylikt. Varor utsattssom

hållbarhetsförlängande metoderna,effektivaliknande, dvs de mest anses
effekterhållbarhetsförlängandefärska. Metoder med måttligt ac-mersom

färsk fisk lagras ochdock. Färska grönsaker, färskt kött och trans-cepteras
ofta under kyla.porteras

inte alltid konse-ordet färskbör framhållas användningen ärDet att av
Antingeni butik köpas påkvent. Färsk potatis, kan dagens sätt.treex.,

hela på burk ellerförpackad i vanlig eller under åretunder påsesommaren
dvs.tillFärsk betyder i det här sammanhangetdjupfryst. motsatsen mogen,
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konsumenten vidfysiologiskt utvecklingsstadium. får förutsättaMan attett
djupfrystpåsen med-inköpet färska burk eller i välden potatisen på ärav

produkten i konserverad form.ärveten attom
Ofta färsk värde, uttryck för allmän högstaordet positivt ettett enges

för hållbar-kvalitet. tidsmässigt färskaste inte någonDen utsattsvaran som
kvalitet denhetsbehandling behöver dock inte alltid ha högre totalt änsetten

för färskhet talar fräsch-äldre, hållbarhetsbehandlade. Om i stället omman
fräsch den vid inköps/konsum-het vidgas begreppet. kanEn omvara anses

tionstillfället sina kvalitetsegenskaper väl bevarade. Fräschhetenhar alla
inte samband med ålder och eventuellakan behöver ha varansmen- -

djupfrysta ofta fräscharehållbarhetsbehandling. exempelvisSå ärter änär
färskade förvarats dag.någonsom
Färskhet/fräschhet kvalitetsfaktor har under år varit aktu-ettsenaresom
debattämne. efter förlänga hållbar-ellt Människan har i alla tider strävat att

heten hos saltning kött, torkning fisk, konserve-livsmedel, av avex. genom
ring bär Kritiken traditionella färskvaror långuppstår närav m. m. ges en
hållbarhet vanliga människor uppfattar konstlade.med metoder somsom
När utvecklingen tillverkar, distributörs- och handelsledens kravstyrs av

främjar färskvaror förvandlas tillkonsumentens intressen närmen -
stapelvaror.

Samtidigt det vissbetydelse för konsumenten harär att varorna enav
hållbarhet. Hållbarheten kvalitetsegenskap har dock inte värderats sär-som
skilt högt i de konsumentundersökningar utförts. Djupfrysta, värmeste-som
riliserade och andra hållbarhetsbehandlade produkter medför utökaden

exempelvis importvaror och säsongsproduk-tillgänglighet valfrihet,och av
färskvarorkvalitetsfaktor. sådana char-vilket det Föräven utgörter, somen

den totala hållbarhetstiden vidkuterier mjölk viss tid återståoch måste aven
förvarainköpstillfället konsumentens behov produk-för tillgodose attatt av

hållbarhetstiden mellan-tid i den ökade går åt påhemmet. Om vägenten en
fallet blirvilket idag ofta resultatettillverkare och konsument är att--

konsumenten får äldreen vara.
livsmed-livsmedel kanGenom lukta och smaka på avgöraettatt man om

lämpligt konsumentefter tids förvaring fortfarande äta. Dagenslet är atten
undersökningtycks i förfara detta lminskande utsträckning på sätt. somen

de skulle kasta bortutfördes intervjupersonerna1979 svarade 26% att ettav
sista förbrukningsdagpaket kokt, skivad skinka med datumutgånget utan

köttförst skulle det med ellerlukta eller smaka 19% görapåatt varan.
och de bor i storstädermjölkförpackning. under 30 åröppnad Personer som

först undersöka den.benägna Denslänga yngstaattatt utanvar mer varan
datumåldersgruppen praktiken mjölk med utgånget 6 gånger/slängde i ca

och kylkonservercharkuterivaror kött l/2 gång lår, gånger, l3 caca ca
den tid då märktagång/år. Undersökningen utfördes under varorna var

före för-med märkning med bäst"sista förbrukningsdag". görDagens
möjligheten själv undersö-hoppningsvis medvetenkonsumenten attmer om

livsmedlet.ka
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5.1.2 Näringskvalitet

Till människans basala behov hör via födan få mängd energirätt ochatt
essentiella näringsämnen. Det är väl känt kostens sammansätt-attnumera
ning och spelar roll för vår hälsa och välbefinnande.vårtmatvanorna stor
Kostvanorna starkt bidragandeär orsak till fallmånga hjärt- och kärl-en av
sjukdomar innebärDet de allvarligaste hälsoproblemensamt närattcancer.
det gäller just deär orsakas våra kostvanor.maten som av

Näringsläran relativtär vetenskap. Det exempelvis först underären ung
de 30 åren spårämnenas betydelse har klarlagts. Flera rekom-senaste som
mendationer kostens näringsinnehåll och sammansättning givitsharom ut.

officiellaDe rekommendationerna är

och motionsrekommendationerKost- utarbetade den medicinskaE av ex-
för kost och motion, i skriftenMEK, och motion,Kost 1971pertgruppen

och 1978. Skriften omarbetades 1986 socialstyrelsen och livsmedels-av
verket och har titeln Kost, motion och hälsa.nu
Kostcirkeln omarbetad1963, 19793
Svenska Näringsrekommendationer, Livsmedelsverket 1981E
Rekommendationer livsmedelskommittés1983 årsE expertgruppav om
önskvärda förändringar kosten fram till år 2 000 1984.av
Cancerkommitténs betänkande, SOU 1984:67.El
Grundreglerna kostens sammansättning, dvs varierat,ätaatt attom an-

energitillförseln till behovet mindre fett ochäta socker, har isamt attpassa
huvudsak stått sig åren.genom

flesta livsmedel innehållerDe i varierande proportioner både de energigi-
vande näringsämnena protein, fett och kolhydrater och många essentiella
vitaminer och mineralämnen. Råvarans näringsinnehåll kan variera kraftigt
beroende odlingsbetingelserpå Vid den industriella hanteringen, vidm. m.
lagringen vidoch den slutliga matberedningen kan livsmedlen påutarmas
sina naturliga näringsämnen. Upphettning kan medföra näringsförluster,

urlakning vitaminer och mineraler vid kokning, också ökadex. av men en
tillgänglighet vissa näringsämnen. Så måste exempelvis stärkelsen i pota-av
tis värmebehandlas för kunna spjälkas och i Ett exempelatt tas tarmen.upp
på näringsförlust i primärförädlingen sädär den mals och siktas tillnärsom

Ävenvitt mjöl förlorar bl. järn och vissa vitaminer. ñberinnehållet mins-a.
kar.

näringsförlusterDe uppkommer förädling och bearbetningsom genom
kanråvaror delvis återställas berikning. Syftet med berikning kanav genom

tillsättaäven något näringsämne bör tillföras befolk-attvara som man anser
ningen, jod i koksalt, vitamin A och i margarin.D Med undantag förex.
dessa två berikasexempel i Sverige livsmedel endast med sådana näringsäm-

de normalt naturlig källa för.är Berikning får endast ske efternen som en
tillstånd från livsmedelsverket. För bl. lättmjölk, matolja och vetemjöl hara.
generellt tillstånd utfärdats. Livsmedelsverket kan föreskrivaäven obli-om
gatorisk berikning det motiveratnär är från hälsosynpunkt. Så har skett för
modersmjölksersättning margarin och minarin.samt

Utvecklingen Iivsmedelsprocesser inom produktionen har gåttav nya
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leder till systematiskabefaramycket snabbt. kan delMan att en processer
mikrobiellahållbarhetsbehandling kan dennäringsvärdesförändringar. Vid

fortgår.lagringsprocesser Dettalivsmedelsförstörelsen brytas medan andra
vitaminförluster och bild-fleromättade fettsyror,kan leda till oxidation av

reaktionsprodukter uppkom-maillardföreningar kemiskaning somav
åstadkommer brunfärgning.vid upphettning ochmer

effekterna de metoderganska lite de hälsomässigaMan ännuvet avom
livsmedelskedjans olika led. gälleranvänds i Detta ävenoch processer som

koncentrationiför det slutliga ledet, dvs matberedningen hemmet. Den som
förse mycketinnebär enda producent kanskett inom produktionen att en

butikerna också viamed sin produkt, viakonsumentgrupper stor-stora men
industrinprimärproduktionen ellerhushållen. Eventuella misstag sker isom

de enskildade sker i hushållen.får då givetvis konsekvenserstörre än som
konsumenten har till-förutsättning för goda kostvanorprimär ärEn att

kvalitet. utbudet i dagenslivsmedel god näringsmässig Detgång till storaav
varierande och näringsriktig kost. Underbutiker goda möjligheter till enger

tagits enlighetprodukter fram i medde årtiondena har många nä-senaste
lättmjölk, minarin, charkuterierringsexperternas önskemål, t magraex

utvecklats i från näringssyn-Samtidigt har delar sortimentet enm. m. av
med mycket sockerhalter,punkt negativ riktning, frukostflingor högaex.

med höga fetthalter.industriförädlade potatisprodukter
jämförasnäringsmässiga kvaliteten olika koster kanDen hos attgenom

kosternas Näringstätheten hur mycket oli-näringstäthet beräknas. anger av
ka näringsämnen finns i viss energimängd, vanligen används energi-som en

näringsrekommendationer finnsmängden Svenska1000 Kcal l M.I.l re-
kommenderad avsedda för med heterogennäringstäthet i koster grupper
ålderssammansättning.

Ofta hävdas inte riktigt värdera enskild livsmedelspro-det äratt att en
dukts det dennäringsmässiga kvalitet eftersom totala kostensär samman-
sättning under dag, tidsperiod, avgörande.eller längre Manären en som
måste dock produkter har näringsmässigkonstatera sådanmångaatt sam-

detmansättning ofta med hög fetthalt svårtsocker- eller äratt att--
näringsriktig i mängder. gällerinkludera dem i kost små Detänannaten

konfektyrer och kon-speciellt för livsmedel utanför kostcirkeln, exempelvis
exempel. Vid utarbetandetditorivaror, inom kostcirkeln finnsäven avmen

närings-ofta produktermatsedlar visar det sig få med dessasvårt att omrum
följasrekommendationerna ska i detalj.

i utbudet kanlivsmedelsval detAtt från näringssynpunkt bragöra storaett
näringsmässigaför kunskap dekonsumenten. För detta krävssvårt omvara

hur produkterna skabehoven, livsmedlens sammansättning och omom
Till sin hjälp har konsumentenkombineras till bra sammansatt mat m. m.

frivilliga närings-denden information finns eller kring bl.på varan, a.som
livsme-deklarationen förpackningar försedda med. 1983 årsmånga ärsom

framhåller allmän-delskommittés för hälsofrågorkost- och attexpertgrupp
skriver:hetens möjligheter informationen begränsad. Man Renttolka äratt

människa i landpraktiskt borde det inte finnas hinder för vårtnågot någon
fullgod kost. ochha tillgång till livsmedel behövs för Men ett stortatt som en
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varierat utbud krav kunniga val. konsumenter saknar för-ställer på Många
iutsättningar bedöma de enskilda produkternas värde den totala kosten".att

sina inom landet eller olika aktiviteterPå håll och pågår planerasutom
syftar förtill i köpögonblicket underlätta konsumenten väljaatt attsom

livsmedel önskvärda från näringssynpunkt. arbetar bl. medManärsom a.
exponeringarsymbolmärkning produkter eller gruppvisa med utgångs-av

punkt från fetthalt. regeringen livsme-produkternas På uppdrag utrederav
delsverket livsmedelsmärkningen. Syftet åstadkomma förbätt-är attn. en
rad märkning hjälper konsumenten värdera bl. den näringsmässi-attsom a.

kvaliteten.ga
livsmedelsprodukts näringskvalitet självklartEn viktig del denär en av

totala kvaliteten. debatten livsmedel deras kvalitet framhållsl våra ochom
dock allt oftare inte bara näringslära. njutning, gemenskap,är Mat äratt mat
kultur Produkter med från näringssynpunktegenskaper mind-ärm. m. som

bra har då också plats i mathållningen i måttliga mängder. Såänre en om
kan exempelvis chokladbit uppskattad avslutning på goden vara en en
måltid.

rávaruinnehåll5.1.3 sammansättning avseendemed

mängden karaktärsgivandeprodukter kan den ingåendeFör sammansatta
för smak och konsistens och därmed för denråvara ha betydelse bl.stor a.

totala kvaliteten. Livsmedelsverket har för de namnskyddade produk-s.
minst ingå,ställt krav hur mycket råvara skapåterna ex.upp av en som

i falukorv frukt/ i saft och Ofta framförskött och köttbullar, bärråvara sylt.
synpunkten livsmedelslagstiftningens minimikrav idag tillämpasatt som
maximinivåer livsmedelsindustrin. Vid sidan de namnskyddadeav om pro-
dukterna finns produkter innehåller betydligtdessutom antalstonett som
lägre mängd den karaktärsgivande köttbullar stekbullar,råvaran;av -

leverpastej hushållspastejhamburgare burgare, m. m.- -
bara mängden råvara råvarans kvalitet förInte avgörandeärutan egen

slutproduktens kvalitet. fiskbulles kvalitet exempelvisEn kan bero denpå
ingående mängden fisk vilkenpå del fiskköttet används.ävenmen av som

för fiskpinnar kvalitetSamma gäller varierar dels beroende på mäng-vars
fiskden dels beroende sönderdelat, hoppressat fiskköttpå eller hel filéom

använts.
vissa delar sortimentetPå har produktutvecklingen igått negativav en

riktning med avseende råvaruinnehållet.på traditionella harDe råvarorna
med billigare alternativ. Så har exempelvis mängden i kaviarersatts rom

minskat, lingonsylten drygats med äpplen, räkorna i räksallad medut ersatts
Kvalitetsutarmningen varithar särskilt markant inom charkute-rovor m m.

risortimentet. gäller både de produkterDet säljs i butiken deochsom som
i storhushållet.serveras

finnsDet hos människormånga invand uppfattning livsmed-vaden om
ska innehållalen och hur de ska smaka. Till livsmedelsverket framförsom

ganska ofta klagomål från konsumenter den alltför ringaom som man anser
mängden kött i köttsoppa, kalv i kalvsylta, murklor i murkelsås, köttfärs i



köttfärssåsenl sig produkten skaburk förväntarpå Konsumenten attm. m.i
innehålla viss mängd och kvaliteten inte vad denråvara upplever äratten
borde.

Säkerhet5.1.4

Produktens i mikrobiologiskt avseende givetvissäkerhet och kemiskt är en
mycket viktig kvalitetsfaktor. grundläggande krav denEtt på är attmaten
inte innehåller primärakan skada hälsa. Livsmedelslagensämnen vårsom
syfte från skadliga hälsovådligaskydda konsumenterna direktär att --
livsmedel. Häri ingår avvärja både kortsiktiga och långsiktiga hälsorisker.att

främ-kvalitetsegenskapen säkerhet ingår förekomsten tillsatser,l av
mande säkerhetoch icke önskvärda mikroorganismer. Med högämnen

livsmedlet ingå i ofta och under tidska kunna kosten lång utan attattmenas
några negativa hälsoeffekter.ge
Riskerna med bakterier, parasiter redan relativt välkända. Menärm. m.

hur risk kemiska myndigheter medde ämnena De arbetarutgörstor som
frågordessa fastställer den bedömda risken. Vid utvärderingen den grund-är

frågan effekterläggande har akut eller kroniskt skadliga pånågraämnetom
Ämnetsmänniskan. därefter relation till mängden,toxicitet måste isättas

dosen, det förekommer acceptabelt intag Vilka halterHur ärstort ettsom
Finnskan i olika livsmedel Vilket intag har befolkningen i stonaccepteras

Ävendet särskilda nyttan/värdet medriskgrupper bland konsumenterna
bedömas.måsteämnet

Tillsatser

Försöken konstgjord få livsmedlen verka bättre vad depå än ärvägatt att
förekommit giftförordningen förbjödshar i alla tider. Genom 1876nästan

mineralfärgämnen tillsatser livsmedel. Dessförinnan funnithade mansom
sådana ochgiftiga färgämnen i konfektyrer konditorivaror. Livsmedelsstad-

tillkom innebar samtliga tillsatser granskas och god-1951 måsteattgan som
Åretkännas. därpå publicerades i första tillsatslistan, förstSverige den allra

internationellt.även
Användningen tillsatser tillsatslistaregleras idag i livsmedelsverketsav

godkända tillsatser och högsta halter för olikatillåtnasom anger varugrup-
För vissa tillsatser godkän-gäller friregel innebär generelltettper. en som

nande använda tillsatser till Friregelstillsatsernavissa livsmedel. utgörsatt
vissa från Till-kryddor,ämnen aromämnennaturen utvunnaav m. m.som

satslistan innehåller tillsatser. livsmedelsverkets tillkomstl80 Sedann. ca
har1972 rad förändringar alla färgämnen harskett. mängdbe-Nästanen

och azofärgämnengränsats kan hudutslag andraframkalla eller över-som
känslighetsreaktioner har förbjudits flesta livsmedel. har ocksåi de allra Det
blivit helt förbjudet använda färgämnen vissa viktigareiatt varugrupper.
Användningen konserveringsmedel har med del förändring-kartlagtsav en

följd.ar som
Vid bedömningen tillsats den grundläggande frågan tillsatsenärav en om
nödvändig.är frågaNästa den har toxiska eller icke önskvärdaär någraom
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långsiktiga verkningar. Livsmedelsförordningen ställer krav på tillsatsatt en
måste värde för konsumenten eller behövas för livsmedlets hanteringvara av
för huvud godkännas.överatt taget

Hur dåavgör tillsats nödvändig kanDet relativt lättärman om en vara
värdet berikningsmedel eller konserveringsmedel förhindraratt se av av som

tillväxt mikroorganismer producerar giftiga ellerämnen på annatav som
livsmedlet otjänligt.sätt gör Värdet tillsatser påverkar de sensoriskaav som

egenskaperna kan svårbedömt. förtjock-Färgämnen, aromämnen,vara mer
ningsmedel kanske nödvändiga för tillverkaren de nödvän-är ärm. m. men
diga för konsumenten Vid bedömningen iaktar livsmedelsverket vad dåva-

jordbruksministernrande anförde i förarbetena till livsmedelslagenden nya
l97l:

börMan allmänt inta restriktiv hållning i fråga godkännandesett en om
Ävenlivsmedelstillsatser. ofarligt,kan bör det inteämneett antasav om vara

godkännas livsmedelstillsats inte motiverasdet klart kan konsu-som om av
mentintresset eller andra särskilda skäl i fråga livsmedelstillverkningom
eller hantering i övrigt. Lika krav bör ställas redanstränga på ämnen ärsom
godkända. Man bör efter minska antalet redan godkändaäven sträva att
tillsatser.

Användningen tillsatser har ändå ofta kritiserats från konsumenthâll.av
Man syftet med färgämnen endast kosmetiskt. konser-Attärattmenar ex.
veringsmedel medför konsumenten får färskamindre produkter. Mångaatt
konsumenter vill ha livsmedlen naturliga, tillsatser förtjock-dvs. utanmer av

Ävennings- och konserveringsmedel från butikshåll framförsetc. nu syn-
punkten så lite tillsatser möjligt viktig kvalitetsfaktor.äratt som en

Främmande ämnen

främmandeMed förekommersubstanser oavsiktligt iämnen vårmenas som
föda och kan hälsorisker. tillföras livsmedlen sambandkan iutgöra Desom
med odling och djuruppfödning, vid lagerhållning eller vid beredning och
tillagning. Det finns dessutom flera livsmedel, främst vegetabilier, som na-
turligt innehåller skadliga ämnen.

Användningen kemikalier totalt i samhället har ökat mycket kraftigtav
under efterkrigstiden. Det har medfört halterna miljögifteratt tung-somav
metaller, DDT och PCB har miljön.ökat markant i vissa delar Genom sinav

Ävenförekomst i och luft förorenat livsmedel. inom livsme-de våravatten
delsproduktionen har användningen kemikalier ökat kraftigt. Vid djur-av
uppfödningen sjukdomar.används läkemedel vid behandling lFr. mav o.
januari 1986 får antibiotika inte användas i tillväxtbefrämjande syfte. Den

förbrukningentotala tillväxtbefrämjande uppgick dessförinnanämnenav
till 2l aktiv substans år.tonca per

Globalt förekomsten mögelgifter,mykotoxiner, mycket all-ärsett ettav
varligt problem. förhållanden lagerhållning exempelvisFelaktiga vid av
spannmål kan upphov till gifter. Undersökningar har visatsådana attge
svenskt ofta innehåller producera mykotoxi-spannmål mögelarter kansom

Ävensjälva mögelgiftet påträffas sällan. vid förvaring i hemmet kanner men
livsmedlen angripas producerar gifter.mögelav som
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förorening medLivsmedelsförpackningen kan källa tillvara en annan
konservburkar och bly lösasfrämmande kan Dennaämnen. Från tenn ut.

industrin dels frånförorening har dock minskat i och med övergåttatttyp av
insidor. Visslödda svetsade dels använder burkar med lackeradetill burkar

plastfilm problem mjukgörare migrerar tillkan förorsaka atttyp av genom
livsmedlet.

Möjligheten det cancerframkallande vid matlagningen ibildas ämnenatt
industrin diskuterats har undersök-hemmet och har år. Mansenare genom

ningar funnit rad kan bildas vid upphettningämnenatt mutagenaen av
livsmedel.

Livsmedelsverket för främmandehar uppställt högsta halter,gränser, äm-
bekämpningsmedelsrester, bly, kvicksilver, vinylkloridtenn,nen ex.- -

får förekomma i livsmedel. Internationellt flertalet svenskaärsettsom
Förekomsten främmandegränsvärden lågt kontrollerasämnensatta. re-av

gelbundet i den utsträckning befintliga tillåter. Speciellt storasom resurer
till kontroll bekämpningsmedelsrester i frukt ochavsätts grönsa-resurser av

ker. Dagens förfinade analysmetoder det möjligt upptäcka förore-gör att
ningar tillvid halter långt lägre vad kunde upptäckas för bara 10 15än som

sedan. takt med vissa gränsvärdenår I analysmetoderna utvecklas haratt
sänkts.

Förutom de uppställda gränsvärdena har livsmedelsverket utarbetat di-
rekommendationer.råd och Råden hur ofta/ sällan fisk kan konsu-rörverse

för undvika för höga kvicksilverintag, mögliga livsmedel börhurattmeras
hanteras i hemmet, hur livsmedlen stekas grillas för minskaska och att
risken för bildning Vad gäller nitrat rekommen-ämnenmutagenaav m. m.
deras vissa grönsaker rotfrukter innehåller halteroch ofta högaatt som
därav bör till barn under eftersom spädbarnen specielltmånader6 ärges
känsliga. behöver förKonsumenten således hel del kunskap atten egen
undvika vissa skadliga ämnen.

riskernaHur då generellt med främmande i matenär ämnenstora sett
Utredningen användningen kemiska medel ijord- och skogsbruketom av
SOU indikationer allvarliga hälsostörning-1983 lO-l l fann inga några: om

den användningen bekämpningsmedel. radnuvarande Enar av av ex.
potentiella fortsattriskmoment identifierades dock, varför ansåg attman
uppmärksamhet denna ofta biologiskt mycket aktivabör riktas mot typ av
ämnen. riksdagens med anledning propositionen l983/84:l07l beslut av
betonades produktionsformer.betydelsen forskning kring alternativaav
Skogs- föroch jordbrukets forskningsråd därefter föreslagithar ett program
sådan forskning. jordbrukled i regeringens 1990-taletsSom strävan attett
ska kunna bedrivas med metoder i balans med det ekologiskaär syste-som

har uttryckti regeringsförklaringarna, oktober och -86,-85met man mars
målsättningen femanvändningen bekämpningsmedel ska halveras påatt av
år.

Vad miljögifterna undersökning visatgäller bly och kadmium har atten
intaget via typisk svensk kost under detvecka 7 l6 °/0en resp av av enen var
FAO/ WHO-expertkommitté rekommenderade tolerabla veckointa-högsta

för bedömsHälsorisken med läkemedelsrester i livsmedelget avvuxna.
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förutsättning den föreskrivnaliten underlivsmedelsverket mycket attsom
användning-dock önskvärtkarenstiden följs. Livsmedelsverket det attanser

elimineras.vissa begränsas ellertyper preparaten av av
kapitel konstaterades från experthåll bedömerl 3 detatt trots att man

bland allmänhe-låga ändåhälsoriskerna med kemiska iämnen maten som
livsmedelskvali-ökaförekommer upplevd risk.betydande Ett sätt attten en
valfrihet ochi vidare bemärkelse kan öka konsumentensattteten gevara

produk-alternativt produceradeden konsument önskar tillgång tillsåsom
produceras kan ocksåutförligare information produkternaEn hurter. om

sätt.ettvara

Icke önskvärda mikroorganismer

föröka ifinns i kan sigMånga de tusentals olika bakterier naturenav som
Vissa livsmedelsproduk-bakterier kan utnyttjas framställningenvidmat. av

Genom tillväxt får filprodukter ochönskad och styrd mikrobiellter. en
syrade dock mikrobiellgrönsaker sin speciella karaktär. regell ärm. m.
påverkan förorsakar dålig lukt elleroönskad flesta bakterierDeen process.
smak inte upphov till sjukdomar den Andra, dehos äter maten.men ger som

dagligt matför-kan orsaka livsmedelsburna sjukdomar, i talpatogena,s.
giftningar.

personlig hygienmatförgiftning förhindras bäst godBakteriell avgenom
Korrektoch hem.dem hanterar livsmedlen i industri, storhushåll vär-som

varmhållning liksomförvaring ochmebehandling, vidrätt temperatur
avsvalning viktigt.snabb också mycketär

utveck-huvudsakligen positivt påhygienisk synpunkt kanFrån seman
tekniken med slutnamodernalingen inom produktion och distribution. Den
förhindrar kontami-kylförvaring kyltransporterinom industrin, ochsystem

i detSamtidigt känsligheten högnation utifrån tillväxt bakterier. ärsamt av
medjästfabrik fick problem mö-storskaliga Sveriges endaNärsystemet. en

den i detmånader hittai rörstycke det fleragelsvamp meterlångt attett tog
möglighade bekymmer medkilometerlånga Under tidenrörsystemet. man

jäst i handeln.
hanterade livsmedel många mycket1900-talets början orsakade dåligtPå

fortfarandebättreIdag situationen långt drab-allvarliga epidemier. är men
matförgiftning. registreradesbas tusentals människor varje 1985år exem-av

pelvis fall fall salmonella.800 campylobacterdiarré och 3 500 Det3 avav
mindre delverkliga troligen betydligt eftersom endastantalet högreär en

också framhållaskommer under läkarvård och diagnostiseras. börDet att
bakteriella matförgiftningar fler de sjukdomsfallantalet långt änär som

inträffar kemiska föroreningar i maten.pga
det finns visserligen inteAtt problem med höga bakterietaläven som ger

upphov till sjukdom produktens kvalitet betyd-ändock försämrarmen som
ligt visar miljö-undersökning utfördes Stockholmsvåren 1987en som av
och hälsoskyddsförvaltning köttfärs-Nyheter. Av 50på uppdrag Dagensav

inköpts i oacceptabelt bak-Stockholmsbutiker innehöll höga37prover som
teriemängder. fåtal hadeProverna unkna, gråfärgade Ett såvar sura, m. m.



31

höga bakterietal de bedömdes otjänliga. jämförelseEn med lik-att som en
nande undersökning utfördes börjani 80-talet visar den hygienis-på attsom
ka kvaliteten på köttfärs i Stockholmsbutiker har försämrats.

5.1.5 Beredningskvalitet

Till beredningskvalitet hör hur väl fungerar vid tillagning eller viden vara
hantering. Hit hör också bekvämlighet. Vid de kontakterannan varans som

förekommit med olika företag och organisationer under utredningens gång
har beredningskvaliteten inte skattats lika högt färskhet/fräschhet,som sen-
sorisk kvalitet, hygienisk kvalitet och näringskvalitet.

Matlagningen, i form värmebehandling, påverkar livsmedlet bådeav po-
sitivt och negativt. Till det positiva hör avdödning mikroorganismer,av
ökad tillgänglighet vissa näringsämnen inaktivering antinutritio-samtav av
nella faktorer och vissa Till det negativa hör förlust minskadellerenzymer.
tillgänglighet vissa näringsämnen uppkomst antinutritionella,samtav av

Äventoxiska eller produkter. de sensoriska egenskaperna påver-mutagena
vidkas värmebehandlingen. Smak och konsistens tillgänglighetensamt av

näringsämnen oftasthar maximum vid vissa tid/temperaturkombinatio-ett
ner.

Resultatet tillagningen inteberor enbart livsmedlets egenskaperpåav
också på matlagarens kunskaper. kan konstateraMan mångautan män-att

niskor idag saknar tillräcklig utbildning, från skolan eller hemmet, i matlag-
ningskonsten vidare kapitel bakgrundenMot den borde tillag-se 6. många
ningsanvisningar industrinspå produkter förbättras och illustrati-göras mer
va.

Beredningskvaliteten livsmedlen kan i tillfredsstäl-på sägasstort sett vara
produkter fungerar dåligt; korvlande. finns dock exempel påDet som som

försvinnerfastnar i stekpannan, potatis kokar sönder, skinkansom som
förlorar vid tillagningen, helfabrikatet inte tillräck-dvs mycket ärvatten som

efter angiven tid iligt varmt ugnen m. m.
tidsbrist hushåll idag upplever finns behovMed den många ettsom av s.

bekvämprodukter underlättar matlagningen och förkortar tidsinsatsen.som
halvfabrikat finns marknaden varieran-antal hel- och påDet ärstora avsom

de kvalitet. del produkterna inte egentlig tidsvinst ochEn någonav ger
tillsatser undvika tillmånga dem innehåller kan lagarman om manav som

motsvarande Vid den industriella beredningen kan bekväm-råvaror.rätt av
produkten förlora för förädladei näringsvärde vilket gäller exempelvis de
potatisprodukterna. halvfabrikat dock kvalitet ochMånga hel- och har hög
fyller väl sin plats i den moderna mathållningen.

Priset för oftast förbekvämprodukten högre motsvarande råvaror. lär än
konsumentverkets Matkorg beräknas 4-personshushålls matkostnaderett
för månad. Matkorgen finns i varianter, bekvämkorg ochtvå råva-en en en
rukorg. Bekvämkorgen innehåller i viss utsträckning bekvämprodukter,

djupfrysta köttbullar, potatismospulver, färdig Alltärtsoppaex. m. m.
bröd rågbröd köps färdigt. Råvarukorgen innehåller Alltråvaror.utom mer

kräver följaktligenmjukt matbröd bakas hemma. Råvarukorgen större ar-
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betsinsats och kunskap. Skillnadenstörre i kostnader vid pris-senastevar
mätningen, oktober -86, 575 kr månad för 4-personshushållet. Bekväm-per
korgen kostade kr och3 590 råvarukorgen Uppgifter3 015 kr. tidsinsat-om

för matlagning respektive finnskorgsen m. m. av

Sensoriska5.1.6 egenskaper ätkvalitet-
Till sensoriskade egenskaperna hör smak, lukt, utseende, konsistensarom,
och livsmedletsDe ätkvalitet. den enkätutgör I tillsäntstextur. ettsom
antal företag och konsumentorganisationer har de sensoriska egenskaperna

bland de allra viktigaste. liggerDet i sakens smak, luktansetts natur attvara
utseende föroch viktiga kvaliteten.är En produkt inte smakarytterst som

bra blir inte uppäten.
Många grundläggande frågor kring vilka faktorer slutligen bestäm-som

hur upplever de sensoriska egenskaperna obesvarade.är ännu Närmer
smaken, lukten, utseendet och konsistensen tilläter vävs smak-samman en

upplevelse. ska haMaten bra smak och lukt också tilltalandeetten men
formutseende i och färg. Konsistensen ska kännas rätt. Beroende på

produkt ska den saftig, hård, spröd, krispig trevligmör, Envara seg, osv.
stämning och miljö kring måltiden kan sedan förhöja smakupplevelsen.

Uppfattningen vad smakar bra eller inte till delstyrs storom som av arv,
miljö, tradition och kultur. Mammas köttbullar minns dem frånsåsom
barndomen framstår ofta de godaste. Smaken favorit-och utseendet påsom
köttbullen kan variera från familj till familj och från landsända till landsän-
da. Kulturens betydelse för smakuppfattningen i olikaexempel påser man

delikatesser.samhällens förstklassigNågot kvalitet i kul-som anses vara en
kan fullständigt otänkbart till människoföda itur vara en annan.

objektivtAtt smak därförmäta svårt bl. människors preferenserär atta.
skiljer sig åt. SIK, Svenska livsmedelsinstitutet har arbetat mycket på områ-
det och utarbetat metoder för smakbedömningar. flesta livsme-De större
delsföretag använder provsmakningar med konsument- och/eller expertpa-
neler vid produktkontroller och produktutvecklingsarbete. industrinDå

efter tillfredsställa människors smakpreferensersträvar många kan resul-att
bli utslätning ätkvaliteten. sensoriska kvaliteten beaktas iDentatet en av

jordbruksprisregleringen för produktertvå nämligen och smör.ost
Vad det dåär produkt dess Självasmak råvaran har storsom ger en

betydelse. Smaken fiskpå kan olika beroende fångstplats ochpåen vara
årstid. Grisköttets kycklingensoch smak fodret.påverkas bl. Föra. av
många grönsaker skördetiden avgörande. sensoriskaär De egenskaperna
påverkas den industriellaäven hanteringen. Tiden mellan skörd ochav
blanchering blancherings- och infrysningstid faktorer viktigaär ärsamt som
för smaken djupfrystapå ärtor.

sensoriskaDe egenskaperna oftastär bäst livsmedlet färsktnär dvsärsom
nyskördat, nyfångat Detta dock inte alltid. Färsk kycklingstämmerosv.
smakar bäst efter några dagars mogning och bör alltså inte nyslaktadvara

dennär Nyskördadeäts. vinteräpplen exempel. Sillinläggningarär ett annat
bör också till förnågon några månader utveckla smak och konsi-attmogna
stens.
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sensoriska egenskaperna.Under och lagring försämras ofta detransport
frukt,fetthaltiga livsmedel oxidation fett problem. För grönsa-För är ettav
fuktighet ochker, potatis, rotfrukter och andra färskvaror är temperatur,

möjlighet till snabb distri-lagringstid särskilt kritiska. Lagringsmetoder och
bution spelar roll.stor

skerVid själva matlagningen i industrin, storköken och hemmet en--
smak och konsistens. Vidmängd förändringar påverkar livsmedletssom

aminosy-stekning kött sker reaktioner mellan sockerarter ochexempelvis av
fåbrun färg och väldoftande Förköttet aromämnen. att ettror som ger

kunskaperoptimalt krävs den lagar harslutresultat mat-att maten omsom
lagningskonsten. kan förstOm ätkvaliteten hög eller lågär avgöra närman

bordet.står påmaten
kryddor förSedan urminnes tider har människan använt göraatt maten

livsmedelsindustrin förutom de vanligasmakligare. Idag används inom
kryddorna kan naturliga, naturidenti-antal aromämnen,stortett som vara
ska eller artificiella. Avsikten kan till smaklösattvara ge arom en annars

basingrediensen ökaprodukt, smakkaraktär ellerän attatt ge en annan
användningenaromstyrkan. del fall kan någotI aromämnenav synasen

tveksam bärarom i kan ställa sigfrån konsumentsynpunkt, sylt. Mant ex
frågan inte för borde innehållaprodukten i stället aromämnet störreom
mängd den karaktärsgivande ingrediensen.av

hos livsmedlen försämrats under deHar de sensoriska egenskaperna se-
årtiondena frågan objektivtDen svår på. Mångaärnaste att ettge svar

människor fallet och listanändå tråkiga, smaklösaså överärattmenar
produkter brukar bli i debatten tidslång vår matkvalitet. följerHär någraom
exempel brukar framhållas: snabbväxande kycklingar antingensom som
smakar fisk tidens typiska kycklingsmak;eller saknar den gamla smak-som
lös, vattnig färskpotatis drivits hårt; kött inte och saftigtmörtärsomsom
därför det inte storbageriernas snabbjästa brödlängre hängmöras;att som
saknar smakarinte längre ska därför de inteägg ägg ärattarom; somsom
tillräckligt färska de det smaklösanår konsumenten; ochnär stressa-magra,

drivitde grisköttet; ñnmalda, smetiga storskaliga harkorvar. Det systemet
och distributionenfram helt produkter för produktionenbranya som passar

derasönskats konsumenterna kan tillfredsställavarken ellermen avsom
behov.

subjektiva värderingardel exemplen har säkert göra.En med attav ovan
viss utarmning detycker det bättre förr. det skettMan Att ändå en avvar

följd högteknologiska och rationellasensoriska egenskaperna till denav
livsmedelsproduktionen distributionen det dock råda alltoch tycks större

Även bär har tillenighet säsongsutjämningen för grönsaker ochbl.om. a.
Samtidigt har sortiments-viss del varit negativ för den sensoriska kvaliteten.

matfettbröd och med-breddningen områdena frukt och grönsaker,på ex.
fört variationsrikedom i smakupplevelser.störreen

5.1.7 Yttre kvalitet

utformning ochTill den kvaliteten förpackningen, dessräknas häryttre
olikahanterbarhet. Självklart förpackningen skydda livsmedlet påska sätt.
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hantera den;konsumenten lätt kanutformad såSamtidigt ska den attvara
bör framhållasförsluta, hälla Detoch eventuellt attöppna etttaur, ur m. m.

funktionsnedsättningar har problem hanteramänniskorantal attstort pga
förvara i köketslättförpackning skavissa förpackningar. En även att
läskedrycksför-vingliga förpackningar,förvaringsutrymmen. Höga, stora

irritation.kan skapapackningar m.m.
visar konsu-sådan viktig kvalitetsfaktor deförpackningen ärAtt ensom

Norrmejeriers byta mjölkför-kommit planer påmentreaktioner på attsom
förnärvarande används Pak harVästerbotten. Purepackningi För manmen

människorinföra Brik. antal hari stället Tetra Ettavsikt protesteratstortatt
motivering Pak lätthanterlig ochmed Pureföretagets planer ärattmot mer

för konsumenten.fungerar bättre
det kallas för redlighet, dvs.kvaliteten räknasTill den även attyttre som

myndigheteroch och branschor-produkten uppfyller de regler normer som
information den serviceVidare ingår den ochganisationer ställt somupp.

hanteringsråd, beredningsanvisningaroch kringpålämnas varan, ex.
förpackningen ska rättvisande uppfattningMärkningen på ge en omm. m.

användbarhet och värde dessutom tydlig ochlivsmedlets innehåll, samt vara
tillgodogöra Finstiltkonsumenten lätt kan sig den.överskådlig så textatt

märkning inte konsumenten tillgodootydlig kommer ocheller på sättannat
kvalitet. får inte heller vilseledas,minskar produktens totala Konsumenten

marknadsföringenbenämningen, dekoren eller i övrigt, produktensvia om
livsmedelsbenämningar uppluckring skettVad olika harkvalitet. gäller en

tjugo speciellt storkökssidan. Biffen, tidigarede tio till åren påsenaste som
köttbit, idag ofta hackad, mald och hoppressad. Margarinethel ärvar en

blir matsedeln dyr sjötungabilliga plattfiskar påkallas smör, m. m.
produkten, både i butiken och storhushållet,Sammantaget kan sägas att

sådan sammansättning och karaktär konsumenten har skälska ha attsom
kring inklusive marknadsföringenförvänta sig. Informationen på och varan

väljaunderlag för konsumenten bedöma livsmedlen och kunnaska attge
nuvarande märkningen underlättar dock inte jämförel-önskad kvalitet. Den

olika produkters kvalitet. den bakgrundenmellan Det är mot som rege-ser
i uppdrag utvärdera märkningsbestäm-ringen har givit livsmedelsverket att

redovisa förslag till ändringar.melserna och
kvalitetsfaktor från fleraIdag betonas ärlighet konsumentgrupper.som en

utförligare produktinformation produktionsförhållan-önskarMan omen
odlingssätt, uppfödningsförhållanden Från allergikernas sidaden, m. m.

innehållsdeklarationer finnas tillgäng-framförs krav fullständiga skaattom
för oförpackade livsmedel.liga i butiken

valfrihetTillgänglighet,5.2

livsmedelssortiment fritt välja kantillgång till brett sägasAtt ha attett ur
förvidare bemärkelse. ska då gälla helatill livsmedelskvalitet i Dethöra

exempelvis glesbygds-inkomst, bostadsortbefolkningen Föroavsett m. m.
brister ioch valfrihet ingen självklarhet.denna tillgång Pgakonsumenten är



distributionssystemet kan mjölken intedålig minst sommartid närvara -
den når glesbygdsbutiken och djupfrysta tina.på Detväg attvarorna-
färska brödet levereras kanske bara i veckan.gång Fisk finns iendasten
djupfryst skick.

Dagens livsmedelssortiment mycketär i3 500 produkterstort, ca nor-en
malstor dagligvarubutik, samtidigt likriktatrelativt vilket gör det svårtmen
för många konsumenter få justpå sina produkter. Det kan röra sigatt tag om
förpackningsstorlekar anpassade för enpersonshushållet, specialprodukter
för människor med kostrelaterade sjukdomar eller alternativt producerade

för de konsumenter så önskar. För verklig valfrihetuppnåvaror attsom en
krävs differentierat utbud.ett mer

Att ha tillgång till bra livsmedelsbutik närheteni bostaden ocksåären av
kvalitetsfråga. Med bra butik då bl. den utformadär såen atten menas atta.

alla konsumenter kan göra sina inköp där, även rullstolsburna, föräldrar
med barnvagn, synskadade Antalet butiker har minskat sedankraftigtm.
50-talet och därmed har avståndet till butiken ökat. Det har medfört problem
speciellt för äldre icke bilburna, för handikappade och för glesbygdsbefolk-
ningen.

Att bra prisinformation, i butiken och i marknadsföringen, är ävenen
fråga kvalitet.en om

5.3 Etisk kvalitet

Den tidens livsmedelsdebatt har isenaste utsträckning gällt miljömässi-stor
och etiska frågor. I debatten framhålls bl. det intensivaga jordbruketatta.

haft negativa effekter på miljön. harSå exempelvis den rikliga användning-
ettkonstgödsel på sina håll blivit allvarligt miljöproblem. Genomen av

kväveläckage har dricksvatten blivit förorenat eller Fiskbestånd dött. Den
moderna djuruppfödningen har medfört etiska problem. Uppfödningen
sker på sådant sätt det finns risk för det enskilda djuretsett att naturligaatt
behov inte tillgodoses. Dåliga, stressiga miljöer kan medföra djuren bliratt
sjuka och deras naturliga beteende rubbas.

Det här kallas för etisk kvalitet gäller främst inte produkten i sigsom utan
det sätt produkten framställs på. En del människor värderar livsme-mer som

delskvaliteten utifrån principiella ställningstaganden etiskadär värderingar
ligger i botten. Kan inte produktsättet framställs påaccepteraman som en
kan inte heller själva produkten. Marit Paulsen har uttrycktaccepteraman
det på det sättet även etiken, moralen, har smak.att en

Till den etiska kvaliteten kan också räknas de värderingar produktav en
baseras på politiska ställningstaganden. människordelEn avstår frånsom

köpa produkter från länderatt politik avstånd ifrån ellertarvars man pro-
dukter från företag uppträder oetiskt i något avseende. kanDetman anser
också gälla produkter från u-länder där råvarorna eller odlingsarealen bor-
de komma landets befolkning tillgodo.egna
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Måltidens kvalitet5.4

kvalitetsupplevelsen.slutligaför dentallriken avgörandepå ärMaten
blir god, behåller sittdentillagad riktigt såpå sättskaMaten attettvara

tillagning-förstöras vidkvalitet kannäringsvärde ursprunglig högEnm. m.
måltidskombina-Självakan förbättras.dålig kvalitet knappastmedan enen

vadolika uppfattningarfinnsockså betydelsefull. mångaDettionen är om
Ävenmåltid.inte ihop ieller maten,omsorgen ompassar passar ensom

måltidensituationen kringsociala ärdukning denuppläggning, samtm. m.
citatFöljande kanför den kvalitetsupplevelsen.totalaavgörande ses som

exempel:ett
halv sju. Ibland läggermed Vi klockandetHos är ätermaten.nogaoss

ingaläggeribland inte. Menarbete på laga snyggt,att maten, uppner
trevligttill vardags. Det närTända ljus ärbordet. ävenpåförpackningar

vid bordet,ganska längeVi sitterintresseradeallihopför är mat.äter, av
iibland vårjag förstås. Vi grälarkille kanske längre änoch hennesmamma

kompisar det sådel ärjust Hosnej, inte mycket äter.så närfamilj, enmen
tända.och lysrörenkladdigtmjölkpaket, smörvid matbordet,stökigt stora

skolmatsalen heller. Mengillar intejag skaeller vad säga. JagIngen omsorg,
bioska pådumthalvsju hos detalltid ärdet är om manatt oss,

föräldrahem.i sittmåltidsvanornaberättarTonåring om
viktig del kultur.vårkring måltidenoch umgås äräterl-lur aven

decen-under deändratsmåltidsvanor harvisat våra senasteStudier har att
det tillhuvudmålet och ätsviktigaste lagadeblivit detLunchen harnierna.

förenklats.Samtidigt middagarnautanför harhemmet.delstor

Subjektiva värderingar5.5 mm

från tillkvalitet kan variera Dei begreppetInnebörden merperson person.
olika olikakan värderasegenskapernamindre objektivt mätbaraeller av

smakförväntningar, tycke och Detberoende behov,påmänniskor m m.
kvalitet förkan låghög kvalitetupplevs annan.enen varasom avsom

kvaliteten olika frånvärderamänniska kan dessutomochEn samma
aktuella skaberoende hur den använ-till situation eller påsituation varan

veckodagarna vill då hamed tid underhar begränsathushålldas. De som
tidkanske sigUnder veckoslutensnabb vardagsmat.ochenkel man ger mer

dennjutning och social Iglädje,får denDåtill representeramaten. samvaro.
livsmedelskvalitetbegreppetundersökning hushållens påkvalitativa om syn

för vardagsma-genomföra menade hushållutredningen låtit några attsom
Under helgen ochkvaliteten betydelse.näringsmässiga störstdenärten av

andra faktorer högre.tillfällen värderarvid festligare man
följande gruppin-livscykeln visarvärderingar varieraroch överAtt behov

konsumenterna.delning av

bam/bekvämlighetskáparehushållYngre utan
oregelbundet inköps-utanförvanligen huvudmålet hemmet. HarDe ettäter
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mönster veckoinköp inför helgen vanligt.är Ekonomin är ansträngdmen
och har tid. Maten får sitta emellan underont veckoslutenman om men

besvär med handla ochaccepterar laga Man vill då haattman mer mat. ett
utbud välja bland. Kvalitet tyckerstort viktig ochatt är uppleverman man

kvalitetsnivån acceptabel. Det finns kostmedvetenhet kunska-som en men
inte alltidär särskilt djup.pen

Barnhushâllen/de prisintresserade
De äter vanligen huvudmålet i hemmet. Gör storinköp och utnyttjar extra-
erbjudanden. Har ansträngd hushållsekonomi. Matens viktigaste roll ären

energi för kroppen. Man medvetenatt är och intresserad nyttigge mat.av
Barnens önskemål dominerar vilket kan göra ensidiga. Ansva-matvanorna

för mathållningen ligger kvinnornapå fastänret de samtidigt yrkesarbe-är
tande. Kvalitet på äktaär råvaror, inga tillsatser, naturligt.mat Man har

viss skepsis tillverkare och handel.moten

Äldre hushåll barn/bekvämlighetskäpareutan
liknarDe de hushållen beträffande konsumtions- och inköpsvanor.yngre

Skillnaden de harär och har blivit bekvämare.att Levergott om pengar
flexibelt, handlar för dagen. Maten inteär något problem.

Pensionärema/de engagerade köparna
harDe tid. Planerar sina inköp och mycket prismedvetna.är Stude-gott om

Äroch drar olika specialerbjudanden. samtidigt kvali-nyttarar annonser av
tetsmedvetna, behöver inte avkall på det de vill ha. lntresserar sig för vadge

nyttigt.ärsom
Ytterligare indelning konsumenterna efter deras förhållande till maten av

och måltider har utarbetats SIFO.av
De traditionella 15% den befolkningen.utgör Fler kvinnorca av vuxna-

än män. Gruppen bor i småstäder och på landet. fast måltids-Harmest ett
mönster. De i hemmetäter andra familjenän och hela ska helstmer grupper

samlad till alla måltider. Traditionella husmanskost. lndu-maträttervara -
strimat används sällan.

Billigt och rätt- utgör 16% den befolkningen. Fler kvinnor änca av vuxna
män, hälftennästan bosatta i storstäder. Karaktäristiskt för deär attgruppen
är restriktiva både med hur mycket de och huräter mycket de läggerpengar

Äterpå De kostmedvetnaär och miljömedvetna.maten. sitt huvudmål på
kvällen, inte nödvändigtvis hela familjen samlad. Ovanligt imångamen

är övertygade blivit desämre 5-10 åren.attgruppen maten senasteom
Familjemâltiderna utgör 15% befolkningen. Spridningen mellanca av-

ortsstorlekar och kön jämn.är Både siffrorna för middag och ilunch hem-
ligger högre förän övrigamet Måltiderna betraktas familjensgrupper. som

centrala händelser och ocksåäter tillsammansgärna med släkten. Ma-man
variationsrikär ochten har föga motstånd industrins produkter.motman

Rikligt med snacks och mellanmål förekommer. Gruppen minst kritiskär
och tycker oftare andra den värd sittän pris.mot ärmat att

L
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Könsfördelningenbefolkningen. ärSällskapsmåltidema 22%utgör ca av-
harövriga Manortsstorlekar. Yngrefinns i alla änjämn och de grupper.

medofta tillsammansochoch utanför hemmetbåde i äterumgängestort
ochinformell kring öppenMan äreller påhemma matenvänner restaurang.

oroligsärskiltmatmiljöer. inteMan ärför maträtter,matvanor,nya nyanya
tillsatserför m m.

befolkningen, alltså den25%konsumenternak randiga utgörDe ca avs -
finns ochåldrari allaoch deflestaDe är män onstyper,största gruppen.

Stämning ochsamhällsklasser. stabilasärskilthar inteDe tempe-matvanor.
ochoxfilé dagenDe köperdevad och äter.bestämmer närrament ena

sällskapsritual.familje-varken ellerblodpudding Maten ärnästa. en
värderingarvisatagits med förharindelningarnaovanståendeDe attatt

genomsnittskonsumentbetydligt.varierar Någonkringoch beteende maten
möjligenkvalitet existerargivna krav påi varje situationmed utan grupper

konsumtionsbeteende ochlikheter iuppvisarindivider och hushåll somav
attityder.
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Hushållens6 resurser

6.1 Ekonomiska resurser

ÅrMaten del hushållens ekonomiska gicktar 1985storen av resurser. ge-
nomsnittligt 19%närmare hushållens totala konsumtion till livsmedel,av

därmed denutgör näst Inklusivestörsta de 3% används tillposten.som som
förtäring utanför hemmet uppgick de totala livsmedelsutgifterna till närma-

22% hela konsumtionen.re av
Sett längre tidsperiodöver har livsmedelsandelen sjunkit. 1950 denen var

28°/o, knappt1964 24% och 1985 således knappt 19%. ökandeDen välfärden
med stigande reallöner under 50- och 60-talen betydde hushållen fick alltatt

förstörre konsumtion.utrymme annan
Under 70-talet ökade dock livsmedelskonsumtionen medan det under 80-

talet varit konsumtionsminskning. Bl ökande livsmedelspriser och sjun-en a
kande realinkomster har medfört hushållen försöker minska sinaatt matut-
gifter för få tillöver Hushållen köper idagatt råvaror ochannat.pengar mer
baslivsmedel jämfört med 70-talet°. Man producerar i hemmet och drarmer
in på det nöjesbetonade uteätandet. En bidragande orsak till hushål-mer att
len köper livsmedel med lägre förädlingsgrad kan ökade kvalitetskrav.vara
Genom vid tillagningen använda råvaror kanatt uppleva attmer man man
själv har kontrollstörre över maten.

Hur hushållen upplever sin ekonomiska situation har konsumentverket
undersökt årligen 1982.Hälften hushållen i 1982års undersökningo m av
upplevde deras ekonomi hade försämrats och 11°/0 den hade förbätt-att att

Siffrorna har varit ganska oförändrade sedanrats. 1982 med undantag för
1983då antal hushållstörre 57% upplevde försämringett och då1986en en

andelstörre 19% upplevde förbättring.en
Undersökningarna har också visat bland det förstaär draratt maten man

in på ekonominnär försämras. Av de hushåll 1982 sigansåg ha möjlig-som
heter minska sina kostnader de flesta, 40%, de kunde minskaatt attuppgav
på Andelen hushåll de kan sänka sinamaten. matkostnaderattsom anser
har därefter minskat med hela 17%-till 23% 1986. hushållMånga har således
dragit matutgifterna så mycket upplever inte kanattner attpass man nu man
minska De främst1986 sig kunna minska vin/poster på ärmer. man anser
sprit, tidningar/ böcker och tobak.semester,
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fördelas olika livsmedels-visar påNedanstående cirkel hur matpengarna
ijordbruksnämnd använde 1986statistik frånEnligt statens ge-grupper.

del,till änoch månad Enkronornomsnitt 035l stormat. enmerper person
näringssynpunkt,frånonödigatill livsmedelgick ärfjärdedel, t exsom

kaffebröd.läskedrycker, kaffe,konfektyrer, chips, öl,

grönsaker,
rotfrukter

kaffebröd och
konditorivaror

kakaokaffe, te,

socker

Övrigt

potatis grädde,mjölk,
glass0st,

ochmatbröd
spannmåls-andra

produkter

l987.Livsmedelskonsumtionen 1984 I986,jordbruksnämnd,Källa: Statens mars-

varie-och tjänsterolikakonsumtionen påFördelningen varugrupperav
hushålletsberoende bl påolika hushållsgruppergivetvis hos samman-arar

Undersökningar" harlevnadsmönster.ochsättning, ekonomiska resurser
andel förlivsmedelskonsumtionen störreutgörbostads- ochvisat att en

för möbler,gällerDetför höginkomsttagare.låginkomsttagare än motsatta
klädertransporter, m m.

Tid och arbete6.2

betydan-tillagningochinköpekonomiska matFörutom tarstora avresurser
matbered-slutligaden80%,Huvuddelen, drygtde tidsresurser i anspråk. av

denhushållen. Matlagningen ärenskildaningen sker fortfarande inom de
använder iGifta/samboendehushållsarbetet.tidsyssla mesttar avsom

mat. Uppräknattillagaochför handlagenomsnitt timmar i veckanl5 att
hushåll tvåför påtredjedels arbetsårtill innebär drygtår dettaett ett perso-

fler.ellerner
utför detför ochhuvudansvaretharkvinnanFortfarande detär som
förvärvs-kvinnanochdär bådei hushållhemarbetet, även mannenmesta av
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arbetar. Genomsnittligt använder kvinnor timmar och timmarsett män 4
veckan till handla och laga Barn läggeratt mycket liten tid påmat. ner en
hushållsarbete överhuvudtaget.

Om enbart till inköpsarbetet i butiken och hemtransportenman ser - -
har detta ökat för vissa konsumentgrupper följdtill de strukturföränd-av
ringar skett inom dagligvaruhandeln. Utvecklingen, bl glesaresom mot etta
butiksnät, har inneburit problem speciellt för den ofta äldre befolkningen

bor kvar i glesbygd, iäven finnstätorter problem.som men
Under de decennierna har hushållens tidsanvändningsenaste för olika

delar hemarbetet förändrats. Barnfamiljer lägger idag mindre tid påav ner
diskning, städning och sömnad. Vid jämförelse mellan tidsstudier frånen
1957 och 1982/83 visar det sig dock barnfamiljer fortfarande lägger nedatt
lika mycket tid på matlagningen.

6.3 Kunskaper

Hushållens kunskaper livsmedlens kvalitet, tillagning och förvaring,om
planering inköp och matsedlar har betydelse för hushållsekonominav stor
och på sikt föräven de enskilda medlemmarnas hälsa. För kunna väljaatt
och sätta tillaga god och näringsriktig till rimligtsamt prissamman mat
krävs grundkunskaper råvarornas egenskaper, näringsfrågor, tillagningom

Om grundkunskapen saknas detär svårt förstå detaljinformationrn m. att
Ävenenskilda produkter. vid matlagningen krävs baskunskaperom det-

räcker inte följaatt ett recept.
Kunskaperna kan framförallt förvärvas i hemmet och i skolan. Den kun-

skap skolan förmedlar på området kan idag inte tillfredsställande.anses
Från hemmet människor med sig mindretar kunskap idag tidigare.änunga
Barn och ungdomar deltar endast i liten utsträckning i hemarbetet. 5 18--åringar iägnar genomsnitt kvart dagen åt sådana sysslor. Nästanen om
hälften pojkarna och tredjedel flickorna utför i aldrigav en stortav sett
någon hushâllssyssla. Det främstär flickor något lite, hjälper till medsom,
matlagningen.

Detta innebär många människor,att speciellt dåligtmän, är förbe-unga
Ävenredda klara sin mathållning.att bland den befolkningen förefal-vuxna

ler grundkunskapen liten. kapitel1 5.1.2 konstateradesmat blom atta
många konsumenter saknar förutsättningar från näringssynpunkt bedö-att

de enskilda produkternas värde i denma kosten.totala





7 Konsumentens påsyn
livsmedelskvalitet

Tidigare7.1 undersökningar

Vad konsumenten förhar synpunkter livsmedelskvalitetpå har studerats i
tidigarenågra undersökningar. 1984utförde SIFO undersökning påen upp-

drag socialstyrelsen fl. Undersökningen genomfördes i två delsav steg,m
förundersökning i form två gruppdiskussioner och dels personligaen av

besöksintervjuer där 849 matinköpare i åldrarna 16-74 deltog.âr
Färskheten ansågs den viktigaste kvalitetsegenskapen även nä-vara men

ringsvärdet värderades högt. Nedanstående frågeställningartvâ visar att
intervjupersonerna svarade olikanågot de ficknär tala vad despontant om

med livsmedelskvalitet jämfört med de fick väljanär de viktigastemenar
kvalitetsegenskaperna bland givna alternativ. Detta tyder på människoratt
har svårt uttrycka vad de med begreppet kvalitet i sambandatt medmenar
livsmedel.

Färskheten viktigaste kvalitetsegenskap alla delgrupper överenssom var
Näringsvärdet och råvaruinnehållet skattades högst framföralltom. av per-

i hushåll.större Låginkomsttagare nämnde oftare andraän hållbarhe-soner
de viktigaste kvalitetsegenskaperna.ten som en av

faktorerDe genomsnittligen har den betydelsen förstörsta kvalitets-som
uppfattningen erfarenhet och innehållsdeklarationen. Däreftervar egen
följde traditioner hemifrån produktens pris. Av nämnda fakto-samt tretton

skolan den faktor minst påverkat intervjupersonernas uppfatt-rer var som
ning kvalitet.om

Åsikten livsmedlen försämratstotalt under den lO-års periodenatt senaste
dominerade något åsikten förbättringöver skett, jämfört38% medatt en

Att kvaliteten29°/0. varit oförändrad ansåg 26% medan 7% tveksamma.var
De kvalitetsförsämring nämnde främst kött, char-som spontantuppgav en
kuterier, matbröd och potatis. Kött kom högst på listanäven vadöver som
förbättrats följt grönsaker och matbröd.av

Att kvaliteten på någon eller produkternågra behöver förbättras ansåg
totalt 68%. Endast 19% tyckte kvaliteten inte behöver förbättras medanatt

Samarbetspartnerstill socialstyrelsen Dagab, Dagligvaruleverantörers För-var:ICA-förbundet,bund, konsumentverket, KF, LRF, livsmedelsverket,SverigesIndu-
striförbund, SverigesLivsmedelshandlareförbund.



44

Vilka följandeVad du med avmenar
kvalitetsegenskaperbegreppet kvalitet

du delivsmedel"på anser vara
viktigaste för livsmedeltre

svarspontana

allaalla %% avav
FärskhetenFärska/ fräscha 62 75varor
Näringsvärde 62Bra råvaror 26
Råvaruinnehållkemikalier/utan 40Inga

tillsatser Smak 3813
tillsatserDatumståmplade varor/ Utan 37

Hållbarhethållbarhet 13 30
ska ha braVarorna Utseende 7

smak/konsistens Bekvämlighet10 2
Näringsriktiga Hanterlighet8 2varor

plastförpackat/
färdigpackat 7
lnnehållsdeklaration 5
Naturliga produkter/

5rena varor
Obesprutat/giftfritt 5

lagratRätt 4
djupfryst l

Totalt: 166 294
Antal intervjuer: stycken849 849

grönsakermatbröd, potatis ochcharkuterivaror,tveksamma.13% Kött,var
förbättras.behövdede produktgrupper framför allt ansågvar man
jämförpriset.ofta tittar Mande alltid eller påsamtliga79% attuppgavav
inte skiljer sig såkvalitetenuppgiften främst då ansåganvände attman

Endastkvalitetsskillnaderna. 10%inte kunde bedömamycket eller dååt man
orsak prisettittar jämförpriset ärdem på attspontant somsom angavav

viktigare kvaliteten.än
olika livsme-kvaliteten påvärdefullt kunnaAtt det ävenattvore

onödigtsamtliga. Endast ansåg detdelsprodukter 9%ansåg 86% att voreav
extraprisvaroruppfattade harMajoriteten,och 4% tveksamma. 75%, attvar

uppfattadeBland dekvalitet till ordinarie pris. 18% somsamma varorsom
kött och 41%extraprisvarorna kvalitet nämnde 42%har lägre spontantatt

charkuterier exempel.som
kvaliteten i förhål-frågor värderarNågra i viss mån belyser hur mansom

frågan du till demlande till priset fanns med i undersökningen. På Hör som
inte,brukar livsmedelskvalitet, eller du detbetala för högre görmer en

vilket livsmedel detsvarade 59°/oja, nej menade det beror på18% och 21% att
billigaste allting instäm-gäller. I påståendet försöker alltid köpa detJag av

dåligt eller inte alls. 22%det ganskaansågde 18% medan 59% stämmeratt
dåligt. Låginkomsttagarevarken bra ellerpåståendetansåg stämmeratt sva-

för högrebetalautsträckning både de inte brukarrade i större att mer en
påståendetbilligaste. Att "Enalltid försöker köpa detkvalitet och deatt
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bättre livsmedelskvalitet är regel värd sitt pris stämmer ansåg 86%som
medan endast 3% ansåg det inte stämmer. Man bör dockatt i detta samman-
hang observera påstående-frågor kan förrädiskaatt och där-attvara man
för måste försiktig i tolkningenvara av svaren.

De både de brukar betala för högre kvalitetatt ochsom uppgav mer en
instämde i påståendet bättre kvalitet regelatt är värd sinaen som pengar
utgjorde 54% samtliga. Resultatet skulle kunna tolkas dessa, såle-av attsom
des drygt bereddaär betala för högre matkvalitet.att Dettavarannan, mer en
kan jämföras med resultatet från SIFO-undersökning 1985 på uppdragen

Allt Mat, nedan. fråganPå bereddär betalaav förom se attom man mer en
högre matkvalitet svarade ungefär ja.47%,varannan,

Sammanfattningsvis kan undersökningen livsmedelskonsu-sägas attom
är mycket positivt inställd tillmenten på enkelt kunnasätt jämföraatt ett

kvaliteten mellan olika livsmedel. Det råder delade meningar hur kvali-om
har förändrats underteten lO-års period. Flertalet konsumenteren anser

dock någon eller någraatt livsmedel bör förbättras.typer Mest kritisk ärav
kvaliteten på kött, charkuterivaror,mot matbröd, potatisman och grönsa-

ker.
1985genomfördes ytterligare SIFO-undersökning konsumentensen om

attityder till livsmedelskvalitet. Undersökningen omfattade 1000som perso-
från 16 år och uppåt utfördes telefon frånner slutet november tillper av

mitten december. Alltså just under den tid då avslöjandenaav inbland-om
ningen kadaver i djurfoder i massmedia. Uppdragsgivareav togs upp var
tidningen Allt Mat.om

Resultatet tyder på kadaverdebatten inte hadeatt påverkat intervjuperso-
på så sätt utbrett missnöje medatt ett förekom.nerna Totalt helamaten var

85% sällan eller aldrig missnöjda med de köper.maten
Missnöjda ganska eller mycket ofta 13% de tillfrågade. Medelåldersvar av

de bor i storstädersamt missnöjdapersoner övriga.än Resulta-som var mer
stämmertet överens med undersökningen från 1984 där delgruppersamma

oftare andraän efterlyste högre livsmedelskvalitet.en
Vilka produkter då missnöjd med Frågan ställdes till allavar man som

någon gång uttryckt missnöje med totalt intervjupersoner.700 Dematen,
fick välja bland färdigaantal svarsalternativ. Flest 22%,ett personer, var
oftast missnöjda med grisköttet. Därpå följde falukorven med potatis20%,

frukt/och grönsaker med 18% vardera matbröd och nötkött med l6°/osamt
vardera. Resultatet relativtstämmer väl överens med den tidigare undersök-
ningen där främstansåg kött, charkuterier, matbröd ochatt grönsakerman
behövde förbättras.

Är beredd betala för får högre kvalitetatt förmatenman mer om man
pengarna Ungefär 47%, svarade ja, nej45% och 7% tveksam-varannan, var

Låginkomsttagare svarade i större utsträckning nej. 77% dem intema. av var
beredda betala för kvaliteten blevatt högre. Resulta-maten, oavsettmer om

tyder på låginkomsttagarna helttet enkelt inte har möjlighetatt betalaatt
för räcker inte till.maten,mer pengarna

I samband med kvalitativ undersökning 6 konsumenters inköpsva-en om
utfördes 1985 lät intervjupersonerna, 20 stycken,nor som sommaren man
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Undersök-livsmedelskvalitet.begreppetmedför vad deredogöra menar
nackdelar för konsumentenför- ochsyftade till belysaningen att enav

mycketKaraktäristiskt för dessalådbutiker. ärbutiksform, krelativt ettny s
miljölågprisprofil, enkelsortiment,begränsat m m.

devadtalasvårtlntervjupersonerna hade många gånger att spontant om
olika Flertalettendenser till synsätt.fanns dockmed kvalitet. Detmenade tre

smak.främst dess Manegenskaper och dåutifråntalade kvalitet varansom
tillagningen.får vidoch vilket resultatkonsistensennämnde även man

prisaspekten ochkvalitet utifrånkonsumenterna sågNågra mena-merav
tredjekvalitet.oftast innebär hög Det synsättethögt prisde attatt ett varen

Fin-märkenetablerademärket på Man sågkvalitet lika medär somvaran.
kvalitet.med högdus, Felix som varorm

viktigt.kvalitet Detpå ärflesta intervjupersonerna ansågallraDe matatt
Beroendekvalitetsig lägre på.kunde tänkamycket få produkter enmanvar

falldock i vissakundeanvändningssättanvändningsområde ochpå man
livsmedel bar-främst sådanakvalitet. nämndelägre Manacceptera somen

läskedrycker.makaroner,ketchup,storförbrukareär tav, exnen
i lådbuti-kvalitetennöjda med påintervjuadeflesta deDe varornavarav

ocksåi andra butiker. Mankvalitetoch detken ansåg att gavsomsammavar
enbart smulor,corn-flakes ärmed dålig kvalitet:exempel på somvaror

konservburkar, hålknöligafruktkonserver,majsburk, träiga"korn isvarta
mjölpåsen.i

synpunkter ochenkätundersökning konsumenters1979I pro-omen
intervju-000totalt 4tjänsterblem med och ansåg nästan avvarannanvaror

bordelivsmedelsområdetförhållanden inomfannsdetatt sompersoner
fler synpunkter påhadevaruomráde någottill. endaDeträttas varman

livsmedlensynpunkter påhadetredje konsumentkläder/skor. Var som
säljare borde för-tillverkare ochinformationen frånnämnde spontant att

bättras.
lätthanterliga,förpackningar,lika krävde bättreNästan många t ex mer

villeför ensamstående. Enmindre förpackningsstorlekareller stor grupp
gif-ochmindre eller inga tillsatserlivsmedelsprodukter medhar säkrare

ter.
kvalitet daglig-pris och påvälja varumärke ochAtt det avgöraär svårt att

allmänhetensfjärde undersökning 1978drygt iansåg omenvaror var
konsumen-framförallt oroadetill konsumentfrågor.attityder olika Det som

olika produkter.skadliga iförekomsten farliga och ämnenterna var av
undersökningen livsmedels-kring begreppetden tidigare omnämndal

gruppintervju med konsumenter/inom ingickkvalitet storhushållen sexen
kvalitet alltid detsammadem högNågra ansåg ärmatgäster. att somav

betydelse.näringsriktig dock smakenFlertalet menade är störreattmat. av
framtidenönskade de iSjälva också viktig. Samtligaråvaran ansågs att

ochefterlyste också braskulle kunna köpa med bättre kvalitet.råvaror Man
märkningeninformation nuvarandeenkel produkterna i butiken. Denpå

upplevdes "snårig.som
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7.2 Utredningens undersökning

syftel få ökad kunskap olika konsumentgruppers begrep-påatt en om syn
livsmedelskvalitet har livsmedelsverket låtit InformationsPsykolog ABpet

genomföra kvalitativ undersökning. Att kvalitativ metod valts beror påen en
bredden och komplexiteten i problemställningar berörs. Vid kva-de som en
litativ informella,undersökning sker datainsamlingen med hjälp långa,av

intervjuer. möjlighet följapersonliga Sådana intervjuer erbjuder att upp
intressanta och reaktioner intervjuns därför möjligtunder gång. Det ärsvar

tankar, känslor och hos intervjupersonen. Ensättatt penetrera att resonera
kvalitativ undersökning till sin förutsättningslös och idésökande.är natur

beskriver intervjupersonerna oberoende vadDen vad tänker och tycker av
utredarna/uppdragsgivarna i förväg haft för förväntningar. Metoden ger
därmed förutsättningar få fram kunskap. dock observeraMan måsteatt ny

det inte går dra kvantitativa och generalisera till hela popula-slutsatseratt att
tioner. Därtill förurvalet litet. kvantitativ undersökning däremot,är En t ex

enkät, kontrollerande frågan tycker ochoch på hur mångaären somger svar
tänker på det eller andra sättet.ena

Undersökningen omfattar djupintervjuer med konsumenter olika34 ur
Åldersmässigthushållskategorier. intervjupersonerna tillmellan 22spänner

75 år. Intervjuerna genomfördes februari- Undersökning-under 1987.mars
finns tillgänglig hos livsmedelsverk. lämnas endastHärstatensen en sam-

manfattning.

Fyra kvalitets/inser"

Genomgående intervjupersonernahar betonat smaken på är vä-att maten
sentlig för kvalitetsupplevelsen. övriga aspekter intervjupersoner-Utifrån de

lägger i begreppet fyra kategorier enligtlivsmedelskvalitet kan de delas ina
följande. bör dock existerar skott mellanDet påpekas det inte vattentätaatt
kategorierna.

l Syn och smak". förknippat medKvalitet för denna kategori främstär
synintrycket och smakupplevelsen. ska fräsch och smakaMaten ut gott.se
Andra kvalitetsfaktorer framhålls omfattning. intervju-i ringa Merparten

i kategorin intryck ha mindre kunskaper de i övrigaänattpersoner ger av
kategorier.

2 Råvaran". Här betonar den betydelse för kvaliteten.råvaransman rena
Råvaran ska friså möjligt från olika tillsatser. lndustriförädladevara som
produkter skeptisk Näringsaspekten mycket viktig ochär emot. ansesman

betonar tillagningens för intervjupersonernabetydelse slutkvaliteten.man
oftast matkvalitet.mycket kunniga matlagare och intresserade Katego-är av

rin barnfamiljer.något äldre kategori Flera hushållenär än ärav
Produktionsförhållanden. likheter med den före-3 Gruppen har stora

viktigt.gående. Att använda bra råvaror Man poängterar pro-ansesrena,
duktionsförhållandenas dessabetydelse och avgöratt ytterst en varasmenar

Majorite-kvalitet. småskalig produktion skulle förbättra kvaliteten.En mer
hushållen har anknytning till lantbruk.någonten av

Även kvalitet och produktionsför-ldeologerna. de betonar4 råvarans
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livsmedelskvalitethållandenas betydelse. tenderar dock bedömaDe ut-att
in etiska och moraliskaifrån principiella ställningstaganden. Man vägermer

internatio-aspekter miljövänlig produktion, etisk djuruppfödning,såsom
politiskt/ ideologisktnell solidaritet del iMaten störreettm m. ses som en

sammanhang.
"Produk-de kategorierna.Syn och smak Råvaran lär störstasamt

endasttionsförhållanden ingår fem intervjupersoner och i ldeologerna
två.

produktgruppers kvaliteSvnen på olika

i nöjda kvalitetenGenerellt kan hushållen med påsägas ärstort settatt
livsmedel. finns dock produktgrupper kritisk till.dagens Det ärman

nöjda nötköttet. Köttfärs fårhushållen med kvaliteten påMerparten ärav
Äldre ofta förr.dock del kritik. husmödrar nötköttet bättreatt varen anser

fin färg och godMed hög kvalitet köttet ska hamört,attman varamenar
inte för fett fritt från ben och Hushållensmak, använ-samtvara vara senor.

föttsder till delen bakdelskött. Kategori det viktigt djuren3största attanser
antibiotika i fodret.kemiska tillsatser ochutanupp

Kvaliteten griskötret sig till. Tvek-på ställer många hushåll tveksamma
samheten uppfödningsförhållandena dålig lukt smak hos köt-ochrör samt

Kotletten för liten, och och den kritiserade delenärtet. torr mestanses seg av
fläskköttet. i kategori nöjda övriga. kvalitetHushåll l påär än Bramer
griskött innebär det saftigt, och har god smak. ska ocksåDetäratt magert en
ha bra stekegenskaper och fast konsistens. intervjupersonerFör några ären

produktionsförhållandena betydelse.även av
Samtliga bedömer kvaliteten och griskött utifrån synintrycket.på nöt-

Många hushåll osäkra på tillagningen kött.ärunga av
Charkuterivarør produktgrupp haft flest synpunkterden hushållen på.är

Kategori positiva och framhåller produkternas goda smak. övrigtl är lmest
uppfattningarna ifrån entydiga. skeptiska innehålletlångt Mångaär är mot
tillsatser och utdrygningsmedel. de långa hållbarhetsti-Man nämner ävenav

derna. Vad korv direkt kvalitetsförsämring. Färdigför-gäller upplevs en
packade produkter, främst vakuumförpackat haSmörgåspålägg, säm-anses

kvalitet motsvarande köpta i manuell disk. Generellt haränre varor man
svårt uttrycka vad bra kvalitet charkuterier.är påatt som

hushåll nöjda med kvaliteten kyckling. InformationenFå helt påär om
campylobacter och debatten djurindustrier har påverkat intervjuperso-om

i negativ riktning. Att köttet smaklöst vanlig synpunkt. Kate-är ärnerna en
gori och positiva framhåller näringsriktig,l 2 och kycklingenär mer som
billig och lättlagad Bredden i konsumtionsmönstret Några äterärmat. stor.
aldrig kyckling, andra i månaden. Vanligast köpergånger ärett attpar man
den fryst. kyckling bra kvalitet ska ha god smak, lyckligtEn av var upp-
född och ha lagom storlek, dvs relativt bedöma kvaliteten påAttstor. pro-
dukten i butiken är svårt.

Även med potatiskvaliteten få nöjda. egenodladehushåll helt Denär
potatisen och den direkt från bonden bättre butikens.köps änsom anses

förpac-Lösviktskonsumenterna nöjda de köper potatisenär änmer som
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kad. Med bra kvalitet potatis slät,är skador ochutanmenar man som som
har förvarats mörkt. fårDen inte ellergrön våt och inte alltför bespru-vara
tad. Få hushåll använder de etablerade kvalitetsbeteckningarna de skanär

kvaliteten.avgöra Man väljer i stället utifrån synintrycket.
På grönsaker ochfrukt förekommer få klagomål. Produkterna tycks leva

till de kvalitetskrav hushållen ställer. Man sig har valfrihet ochupp storanser
hänvisar till det utbudet året till lösviktsförsäljningenstora runt samt som
innebär kan undvika de exemplar inteatt kraven.man motsvararsom

Färskhet, fräschhet och smak faktorerär kvaliteten.avgör vissaFörsom
intervjupersoner detär betydelsefulltäven produkterna minimalt be-äratt
sprutade.

Överlag hushållenär nöjda även med kvaliteten på matbrädet. Man hän-
visar återigen till valfriheten och det finns produkter för alla smak-attmenar
riktningar och kvalitetskrav. Det inte själv kan välja bort.som passar en man
Med bra kvalitet färskt, och nyttigt bröd inte innehållergottmenar man som
konserveringsmedel. Vid bedömningen brödkvaliteten läser inne-av man
hållsdeklarationen och klämmer brödetpå för detavgöra färskt.äratt om
De har tillgång till datummärkt bröd positivaär till denna märkning.som
Hushåll bakar själva det brödet har högre kvalitet.attsom anser egna

Sylt och saft majoritetenär hushållen mycket kritiska De förärmot.av
uppblandade och ochsöta håller därmed låg kvalitet. finnsDet ävenen
produkter med bra kvalitet de för dyra. Många hushåll harmen anses egen
produktion sylt och saft.av

Synen på livsmedelskvalirer pâ generell nivåen
Generellt är hushållen således i nöjda med kvaliteten dagenspåstort sett
livsmedel även det finns produktgrupper kritiskär Orsakenom emot.man
till nöjd delvisär äratt upplever valfrihet. Genom denattman storman en

utbudet kan välja destora har hög kvalitet samtidigtman varor man anser en
relativt lätt kan undvika med låg kvalitet.som man varor

Många hushållen, speciellt de har haft svårt synpunkter påav attyngre, ge
hur matkvaliteten har förändrats. Förändringstakten lågär och utsträckt
över längre tid. Generellt upplever dock intervjupersonerna kvalitetenen att
i allmänhet förbättrats försämrats,än mycket beroende det ökadepåsnarare
utbudet. De produkter förbättrats under främst fruktår ärman anser senare
och grönsaker matbröd. Produkter upplevs försämradesamt ärsom som
griskött, charkuterivaror, kyckling och potatis.

Hushållen har uttryck för vilka åtgärder bör vidtagas förgett man anser
matkvaliteten ska förbättras. Man har då framhållitatt produktionsför-att

hållandena inom framförallt gris- och kycklinguppfödningen bör förändras.
Vidare efterlyser småskalig produktion och kortare distribu-man en mer
tionsvägar. Man också tillsatser och förädling i olika former börattanser
minimeras. undersökningenI framkommer tydlig tillbakalängtan till denen

råvaran genuin produkt vad denär sig förrena ut atten som ger vara.-
intervjupersonerna har framhållit det finns situationer kvalitetennäratt

på får underordnad betydelse. Ibland har varken tidmaten eller orken man
bry sig kvaliteten. Måltiden fåratt då primärt stilla hungern. hushållDeom
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kvalitetsegenskapenviktigastenäringsvärdet dennormalt ärattansersom
njutningsförochavkall dettatillfällen på äterde vid festligare görattmenar
tillönskemålspeciella mötesbarnensockså gårskull. händerDet att man

kvalitet.själv har lågoch dem mat enman anserger

konsumentorganisationerfrånSynpunkter7.3 m

frånsynpunkter konsument-frågeformulär samlatUtredningen har via ett
organisationer.vissa fackligaintresseorganisationer ochorganisationer,
personliga be-vidorganisationermedhar diskussioner förts tvåDessutom

sök.
med kvalitetför organisationernaGemensamt är attatt pro-menarman

blifår inteförädlingmöjligtdukterna ska så nära ursprungsvaran somvara
innehållanaturliga. skaoch DeLivsmedlen skaförfalskning. vara rena

fårTillsatserfrämmande ämnen.fria frånochmed tillsatserminimalt vara
Även framhållssmakenfärskhetensyfte.i kosmetisktanvändasinte samt

informativ kvalitetocksåtalarkvalitetsegenskaper. Manviktiga omsom
odlings-behandlats,hur råvarornainformationefterlyser bättreoch omom

uppfödningsförhållandensätt, m m.
totalaför denbetydelselivsmedelsproduktionenssjälvaFlertalet betonar

miljön. Djurupp-inverkan pånegativfår inte haProduktionenkvaliteten. en
synvinkel. Någraetiskkanfödningen måste ske på sätt accepterasett ursom

inter-i kvalitetsbegreppet ävendetdärutöverorganisationer att rymsmenar
importe-i-länderexempelaspekter. Som nämnspolitiskanationella och att

befolkning.svältandeu-länder meddjur frånproteinfoder tillrar
livsmedels-organisationerna har tagit fram kvalitetsprogram påFlera av

arbetarområdet. relativt nybildade organisationen Konsument-ForumDet
tillkommit framhar hittillsdefinition kvalitetsbegreppet. Manf på avenn

näringsmässig,teknisk, sinnlig,delas in i områden:börbegreppetatt sex
Kooperativainformativ ekologisk kvalitet. Konsument-värdemässig, samt

kvalitet vårakampanj med pådriver Bättregillesförbundet namneten
uppföd-informationärlig med bättreGillet kräverlivsmedel. mat om

jämförpri-datummärkning ochklassificering kött,och odlingssätt,nings- av
minskad användningTill kraven hör dessutompå alla avenvaror m m.ser

undervis-matområdet.bekämpningsmedel undervisning på Mersamt mer
produktinformationutförligarepraktisk teoretisk,ning, såväl samt ensom

Livsmedelspolitiskaockså i Miljöförbundets Programkrävs antogssom
giftspridningen iinnehåller lång rad krav bl1983. Programmet attaen

förädlingsanläggning-djurfabrikerna avvecklas,upphör,jordbruket attatt
handelnråvaruproducenterna och konsumenterna,ska finnas nära attarna

internationell solidaritetsortiment Viktenerbjuder alternativtett m m. av
livsmedelsproduktionen beto-allmänmänsklig i samband medoch hänsyn

också.nas
sedan varitLivsmedelsarbetareförbundet har många årSvenska engagerat

livsme-kvalitetsfrågan. deras Näringspolitisk talasi I rapport, omprogram,
tillkvalitet knutenvid betydelse.delskvalitet i Man äratt matensanseren
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internationell solidaritet, fördelningspolitik, och kultur tillmatvanor samt
livsmedelsarbetarens yrkeskunskaper. Därutöver betonar storska-attman
ligheten ägarkoncentrationen påverkar kvaliteten i negativ riktning.och

Sammanfattningsvis kan det finns flera konsument- och intresse-sägas att
iorganisationer, varierande storlek, sig i kvalitetsfrågan ochsom engagerar

för få tillpå olika arbetar stånd bättre total livsmedelskvalitet.sätt att en
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Näringslivets8 livsmedelskvalitetpåsyn

Samma frågeformulär till konsumentorganisationerutsänts harsom m
tilläven vissa företagsänts och branschorganisationer. Utredningen har

fört diskussioneräven med företag/14 organisationer.
Inledningsvis kan Nationalkommittén för Svensk Kvalitet nämnas. Den

har bildats initiativpå SAF, LO och tillsammansPTK med industridepar-av
och civildepartementet. Ett antal organisationer har anslutittementet stort

sig. Nationalkommittén bakomstår den svenska kvalitetsoffensiven under
Sätt,Rätt berör hela näringslivet och den offentliga sektorn.mottot som

företagMånga inom livsmedelsindustrin arbetar med kvalitetsledning,
kvalitetsstyrning och kvalitetskontroll. kvalitetsledningMed att samt-avses
liga inom företaget arbetar med och känner för kvalitetsfrå-personer ansvar

För detta krävs personalutbildning, fungerandeväl maskinergan. m m.
Kvalitetsstyrning innebär förenklat uttryckt i förväg bestämmeratt man
vilken kvalitet ska produceras, kravspecifikationer depåtsom ex genom
ingående råvarorna på slutprodukten. slutligaDen färdigvarukontrol-samt
len till förär kontrollera kvaliteten blev den i förväg bestämt.att att man

näringslivetsFrån sida används ofta definition kvalitet innebärpåen som
konsumentens förväntningar ska bli infriade. produktEn uppfylleratt som

förväntningarna har således bra kvalitet. Eftersom konsumenterna olikahar
kvalitetskrav, dessutom varierar från situation till situation, tillverkarsom
industrin produkter olikapå kvalitetsnivåertill olika priser, sylt med högtt ex
eller lågt bärinnehåll. framhållerMan varje produkt, oberoende kvali-att av
tetsnivå, ska väl värd sitt pris. innebärDetta enkla och billigaävenattvara
produkter kan ha prisvärd kvalitet. betonar vidare varjeMan atten vara
måste hålla kvalitet. förjämn Detta konsumenten varje gång hon köperatten

viss produkt förväntar sig den ska ha precis egenskaperatten samma som
den haft vid tidigare inköp. Man konsumenten inteatt accepterar attmenar
kvaliteten varierar från gång till gång.

Uppfattningen vilka faktorer/ egenskaper har betydelse för livs-om som
medelskvaliteten varierar i viss frånmån företag till företag. Generellt kan
dock produktenssägas säkerhet och framhållssmak framför andraatt egen-

Ävenskaper. färskheten och kvaliteten själva framskjutnapå råvaran ges
positioner. Redligheten informationen och kringpåsamt varan anses vara
viktiga faktorer påverkar den kvalitetentotala liksom brett sortimentettsom
och valfrihet för konsumenten. differenti-Från del håll harstor etten en mer
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fördagens utbud Detsortiment efterlysts då är ensartat.atterat man anser
inom näringslivet medvetenhåll ärkan också konstateras på mångaatt man

viktigare faktor.den etiska kvaliteten alltutgöratt enom
antagit kvalitets-under de årenlivsmedelstillverkare harMånga senaste

Lantbrukarnasendast kort beröras. LRF,kommer någraHär attprogram.
Prisa kvalitet. blRiksförbund, kallat Där sägs1985 attantog ett aprogram

alternativt framställ-utbud, inklusiveönskan varieratkonsumentens ettom
bli obser-lantbruketprodukter ska tillgodoses. Vidare måste ännuda att mer

tvivelaktiga med hänsynkansådana produktionsmetoderpåvant som vara
Slakteriför-i samhället.kvalitet etiska värderingartill såväl livsmedlens som

tagit framoch har dessutomfastställde sitt kvalitetsprogrambundet 1983 ett
och hari djurskötseln. LO, TCO KFsärskilt för LRF,program omsorg

fastslår konsumentintres-där bl attmatprogramstartat ett gemensamt man a
kvalitetsfrågornastyrande livsmedelsproduktionen ochska på attset vara

miljövänlig teknik och metoderprioriteras. vill bl verka förbör Man soma
distributionsformerproduktions- ochdjurens hälsa och miljö samtgynnar

syfte öka konsumentens kun-Fárskheten hos livsmedlen. I attsom gynnar
skap matområdet bedrivs studiekampanj med titeln Matenpå nu en en-
het potatis".

Även framtagna.inom detaljhandeln finns flertal I KF:sett program
principerna konsu-livsmedelsprogram pris kvalitetVäg är attmot en av

pris ochska ha valfrihet möjligt i avvägningen mellansåmenten stor som
för utveckla kvalitets-kvalitet. övrigt betonas bl ska arbetaI KF attatt ena

märkning användningen onödiga tillsatserlivsmedel, motverka samtavav
stödja produk-produktion och marknadsföring alternativt producerandeav

tillkomsamband med livsmedelsprogram,I Konsum Stockholmster. som
har livsmedel utökats. butiker-1986, sortimentet alternativt producerade Iav

finns uppföddakyckling uppfödd fiskmjöl, kött från alternativtutanna nu
djur, från sprätthöns tagit fram charkuterivarorägg Centralt har KFm avm.
hög kvalitet inom sin Guldserie. början påbörjade Hemköpsked-I på l986

tillhandahåller char-innebärjan konkret kvalitetsprogram attett mansom
uppfödare, frånkvalitet, kött från namngiven sprätt-kuterivaror hög äggav

Även kvalitetssatsning. början åretinom ICA pågår I påhöns antogenm m.
medsitt kvalitetICA Essve l ärsägs synonymtprogrammet attprogram.

tillsatser i begränsade mängder, godnaturliga enbart godkändaråvaror,
skillnadennäringsvärde, fräscha definierassmak, Dessutomrätt varor m m.

högre och enklare kvalitet.mellan
iharSammanfattningsvis kan kvalitetsdebatten möttsägas att gensvar

kvalitetssatsningar medan pånäringslivet. flera håll konkretaPå pågår man
fråndiskussionsstadiet. Samtidigtandra håll tycks ärpåännu manvara

näringsmässig ochframhålla frånbranschens sida angelägen att attom
aldrig tidigare haft bra livsmedel.hygienisk synpunkt så
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9 Varukvalitet sammanfattande-

synpunkter

kvalitetsegenskaperDe behandlats i avsnitt gäller givetvis i eller5som mer
mindre utsträckning för samtliga livsmedel. konkret be-För att ge en mer
skrivning kvalitetsbegreppet behandlas vissa viktigarehär produktgrup-av

för sig. råder självklartDet delade meningar vilka egenskaper/per var om
faktorer speciellär betydelse för respektive Som underlag tillsom av grupp.
den följande beskrivningen har bl den kvalitativa undersökning-använts a

de diskussioner förts med olika företag och organisationeren, samtsom
på det utsända frågeformuläret. Sådana generella kvalitetsegen-svaren mer

skaper smak, säkerhet, förpackning, informationen på och kringsom varan
kommer endast beröras i mindre utsträckning.m m

Charkuterivaror

För charkuterivaror ingåendekan såväl kvaliteten kvantiteten desom av
råvarorna ha betydelse för kvalitet. Ringa förekomstsägas produktensstor

til/satser också viktig kvalitetsfaktor liksommångaav anses av vara en pro-
duktensfämkhet/üäschher och näringsvärde.

Vad gäller råvaruinnehållet har produktutvecklingen vissa delarpå av
sortimentet igått negativ riktning. och andra blandade produkterKorven

drygatshar med fett, soja- mjölkprotein utsträck-svål, eller i denut vatten,
ning tillåter,lagen och i vissa fall till och med längre. delEn nyasom
ingredienser tillkommit,har betfiber, fettgrevar sådant dagenst ex m m, som
konsument saknar erfarenhet därför misstro inför. fleraoch kan känna lav
undersökningar utförts livsmedelsverket och miljö- och hälso-som av
skyddsförvaltningarna har i charkuterier kunnat påvisa för höga vat-man

Överträdelsernaoch bindemedelshalter. livsmedelsbestämmelsernaten- av
har dessutom gällt otillåtna tillsatser och felaktig märkning.

Att utvecklingen har gått allt mindre färska charkuterivaror framförsmot
ofta, föräven livsmedelsbranschen. ifrågasätterMan derepresentanterav
långa hållbarhetstider produkterna.åsätts Mot bakgrund mångaattsom av
konsumenter efterlyser genuina naturliga utveck-och kan ävenmer varor
lingen hackade, malda och därefter sammanpressade produkter ifråga-av

konsumentensättas. För ska vad hon köper det vikt deäratt veta stor attav
aktuella förpackningarna rättvisande information hur produktenger en om
behandlats. Livsmedelsverket har nyligen utfärdat föreskrifternya om
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detbli informeradverkligen skakonsumentenmärkning så attatt exem-om
k pressad skinka.pelvis frågaär om s

charkuterivaror högfinnsdetändock framhållasbör ävenDet att av
inneburittiden harUtvecklingen denkvalitet marknaden.på attsenaste t ex

köttinnehåll.högttagit fram korvar medflera tillverkarestörre
köttvaroribestämmelserträdde livsmedelsverketsjuli 1987Den l omnya

höjai syftenamnskyddadehöjdes bl dekraft. Då kraven på attvarornaa
Utdryg-kött.ska innehålla 40-450/0namnskyddade korvarnakvaliteten. De

inte tillåtna.ningsmedel är

griskött och kycklingnötkött,Kött

vid sidanviktig kvalitetsegenskapframhålls mörhetennötköttFör avsom en
fetthalten betydelse-grisköttutseendet. såvälsmaken och För nöt- som anses

för mycketuppfattning inte innehållaenligt konsumentensfårfull; köttet
kvalitati-saftigt kött. Enligt denönskemåletfett vilket sålunda motsäger om

saftigr, hakvalitet dessutomska griskött med braundersökningen varava
betydelse förslekegenskaper. Kvalitetsegenskaperkonsistens brabra och av

färskheI/fräschhet.saftighet ochutseende storlek,kyckling smak ochär samt
kycklingenvatten/whenfrån branschfolk betonas ocksåSpeciellt attsamt

välputsad och välska urtagen.vara
näringslivsrepresen-både vanliga konsumenter ochmänniskor,Många

uppfädningsfdrhâllanden fødersammansä/tning-djurens ochtanter, attanser
linje meddet gäller kött. Ifaktorer ingår i kvalitetsbegreppet närär somen

kött.butikskedjor alternativt produceratdetta erbjuder idag vissa
klassificeringssystem regle-exklusive kyckling, finnsallt kött,För ett som

värderaSyftet främstjordbruksnämnden. med är attsystemet enavras
underlag förstyckningssynpunkt. dessutomslaktkropp från Det utgör ett

djurprodu-styckningsföretag respektiveslakteriföretagens prissättning till
har aldrigmed nuvarande klassificeringssystemetMålsättningen detcent.

Eftersom detta måstevägledning för konsumenten.varit utgöraatt ansesen
kompletterande betal-jordbruksnämnden diskuteratbrist har ettvara en

kvalitetsegenskaper har bety-deningsgrundande bygger påsystem somsom
utfodringegenskaper köttras,för Exempel sådanadelse konsumenten. på är

Avsikten medfrånvaro antibiotikamed foder fiskmjöl, syste-utan av m m.
Jordbruksnämnden konstaterarfå fram kvalitetskött.skulle ettmet attvara

sådant skulle flera problempåstöta att ettnytt systematt ett ansermen
fortsätta.arbete med denna inriktning ändå bör

gris- respektive nötköttdet gällerBland de kvalitetsproblemen närstörsta
ochPale-Soft-Exudative svinslaktkropparvarit påhar under år PSEsenare

olika åtgärderGenomDark-Firm-Dry främst nötslaktkroppar.DFD på
lågjämförttill nivåreduceratsunder har frekvensen DFD är1986 en somav

blvätska medmed innebär grisköttetandra länder. PSE torraatt aavger
fortfarande oacceptabelt högföljd. Frekvensen PSEkotletter ärav mensom

påtagligt. Ettden kan reduceras högstjordbruksnämnden bedömer nyttatt
till PSE-orsakernaklassificeringssystem möjligt söka reda pådetgör att

förekomsten respektive slakteri.vid
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Potatis

För potatis är sorreni sig bärare olika kvalitetsegenskaper, benägen-tav ex
heten grönfärgas, koka sönder Resistensenatt sjuk-att attgro, motm m.
domsangrepp varierar också beroende på faktorEn har påver-sort. storsom
kan kvalitetenpå själva hanteringenär vid upptagning, i förpackningsled, i
butik m m.

konsumenthållFrån betonas potatisens utseende viktig kvalitets-som en
Även odlingssälrel betydelse för vissa konsumentgrupperärparameter. av

potatisen får inte för mycket besprutad.vara-
För matpotatis finns för kvalitetsvärdering utformat lant-ett system av

bruksstyrelsen och Svensk Matpotatiskontroll SMAK. l bedömssystemet
potatisens kvalitet med avseende på storlekssortering, skador och sjukdo-

sortrenhet kokegenskaper. Enligt bestämmelserna ska allsamtmar, matpo-
tatis säljs till konsument odlareän kvalitetsmärkt i någonsom av annan vara

klasserna Prima,Extra Prima, Ordinär och Oklassificerad.av
Det intressantär få hushållen i den kvalitativa undersök-att notera att av

ningen använder de officiella kvalitetsbeteckningarna. Man tittar i stället på
själva knölen och bedömer kvaliteten efter dess utseende. De hushåll i un-
dersökningen köper potatis i lösvikt nöjdaär med kvaliteten deänsom mer

köper den förpackad. Lösviktsförsäljningen har också ökat starkt undersom
år. Detta tyder på konsumenten litar på sin kvalitetsbe-senare att mer egen

dömning än på förpackarnas. orsak tillEn detta kan givetvis över-attvara
ensstämmelsen mellan den angivna och den faktiska kvaliteten dålig,är
vilket SMAK stickprovskontroller visar. Dessutom saluförs ibland bra:s po-
tatis Oklassificerad den skulle kunna märkas Ordinär ellertrots attsom som
Prima. Konsumenten får härigenom svårt skillnaderna mellan de olikaatt se
kvalitetsklasserna. Det skall dock observeras kvalitetsmärkningenatt avser
förhållandena vid förpackningstillfället.

Det SMAK:s verksamhet har ökat kvalitetsmedvetandet hosattanses
såväl odlare handel och därmed har bidragit till förbättring kvali-som en av

kanMan detta konstatera kvaliteten den salufördateten. på potati-trots att
inte tillfredsställande,är bl förekomstenär mekaniska skadorsen a av oac-

ceptabelt hög. hälsoskälAv bör potatiskonsumtionen öka och förutsätt-en
ning för detta konsumentenär erbjuds potatis hög kvalitet. Målsätt-att av
ningen därförmåste kvalitetsansträngningarna skärps i alla hante-attvara
ringsled. Bl måste de mekaniska skadorna nedbringas till minimuma ett

skonsammare hanteringsmetoder hos odlare och grossister. Inomgenom
SMAK diskuteras vilka åtgärder bör vidtagas dels för totalt höjaattsom
kvaliteten potatisenpå och dels för få för konsumenten tydliga skillnaderatt
mellan kvalitetsklasserna.

Grönsaker och frukt

färskaFör frukter och grönsaker färskhet/fräschhetär och smak grundläg-
gande. För smaken ska komma till sin ska produktenatt rätt ätmogen.vara
Vid bedömningen kvaliteten utseendetär även viktig kvalitetsfaktorav en
såtillvida produkterna inte bör skrumpna,att vissnastötta, denIvara osv.
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intervjuperso-dock någrapåpekadekonsumentundersökningenkvalitativa
alltförupplevs dåperfektafår för Deinteäpplen ut. somatt t ex sener

besprutade.
villbetydelsefullt. Manodlingssättetvissa konsumentgrupper är tFör ex

besprutningsmedel.restsubstanserinnehållaprodukter kaninte ha avsom
vidarefaktor iviktigursprungsland kan ocksåInformation envara enom

kvalitetsbedömning.
kvalitetssorte-bestämmelserGrönsaksfrämjandet finnsSvenskaFrån om

interna-basishar utarbetats pågrönsaker. Bestämmelsernaring avavm m
storlek,egenskaperobjektivt mätbarationella standarder och omfattar som

handels-används iKvalitetsklassernaförekomstfärg och skadeangrepp.av
informationendetaljist.Självklart börgrossist ochodlare,utbytet mellan om

mycket sällanskerdettatillföras vidare konsumenten,kvalitetsklassen men
idag.

nöjda medhushållenkonsumentundersökningenkvalitativadenI var
utbudet äransågOrsakengrönsaker.frukt och attkvaliteten på att manvar

kvalitet.med högprodukterväljaalltid kandärförochåret runt attstort man
högspecielltinte ärkvaliteten påSamtidigt menade tomatertatt exman

tillgängliga.de finnskvalitet i sigdetunder vintertid är attatt enmen
till förflack-tendensfinnsdetpåpekatproducenthäll harFrån att enman

röda ochsäljer endast grö-butikernafruktsortimentet,specielltning inom
dåinformationfåbörkonsumenten sortnamnäpplen". Man att omanserna

harkonsumenthållkvalitetsegenskaper. Frånolikai sig bärareärsorterna av
klassiska svenskatillhandahållaskabutikernakommit önskemåldet attom
svenska äpplesor-gamlaförsöksålde ICA på1986fruktsorter. Under hösten

Åkerö, för små"tidigareharTillisch fl.Signe Dessa ansettssortertter, mex
volymer.med sina krav pådistributionenmodernain i denför storaatt passa

i fråga.Äpplena informationmedförseddaförpackade ochsåldes sortenom
priset blev högre.sigvisadefrån konsumenternaIntresset trots attstort

Matbröd

deutseende, dvssaftighet, lukt ochkonsistens,matbröd smak,För är senso-
kvalitetsupplevelsen. Ettföravgörande betydelseegenskaperna,riska av

åsikt, intefärskt enligtoch, mångaskvalitet ska ocksåmatbröd med hög vara
dagsfärskabrödsorter skakonserveringsmedel. Vissainnehålla några vara

och Attför utveckla smaktidbehövermedan andra att arom.mogna en
vanligrelativtdet förpackadekvalitet ärbröd har högre än-oförpackat en

uppfattning.
Utvecklingensortimentet.kvaliteten varierar inomDen näringsmässiga

flera näringsriktigaårtiondena har gåttde grovtsorter, tmotsenastetre ex
sorti-bestodfiberhalt. 60%och relativt hög 1960med låg sockerhaltbröd av

siffrormotsvarandefullkornsbröd.VR-bröd och 2-3% 1985mentet varavav
Ätkvaliteten med surdegs-i ochhar förändratsrespektive ll-l2%.30% att

saftigare ochvanligare.skållningsmetoden blivit allt Dettaochbröd ettger
bröd.samtidigt hållbartmer

jäs- ochrelativt kortamatbröd användsproduktionVid industriell av
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avsvalningstider för hålla kostnaderna Med längre tider föratt såvälnere.
jäsning avsvalning skulle kvaliteten kunna höjas. Inom storbageriernasom

eftersträvar Utseendemässigt jämn kvalitet produkterna.på Manman en
konsumenten i den vanliga butiken inteatt bröd medmenar accepterar ett

ojämnt utseende detta då inköpen i mindre bagerier.att görsaccepterasmen
Brödbakning i hemmen har ökat de tio åren minskat någotsenaste men

sedan 1984. intervjupersonerDe i den kvalitativa undersökningen ba-som
kar själva framhöll viktig orsak det hembakade smakar bättreattsom en
samtidigt det billigare köpta.är detänsom

Enligt livsmedelsverket det viktigär kvalitetsfråga för konsumentenen att
få tillgång till och kunna välja färskt bröd. Verkets styrelse beslutade därför i
maj 1987 allt mjukt bröd ska märkas med uppgift bakdag.att Frågan harom
därefter lämnats över till regeringen för slutligt ställningstagande. Enett
obligatorisk märkning kan genomföras år efter regeringens beslut.ett
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10 Analys ochmål medelav

Livsmedelskvalitet någonting synnerligenär komplext. Vad kvalitetärsom
för den inte alls kvalitet för den andre.är Det dessutom komplextär såene

kan ha olika kvalitet vid olika tillfällenpå beroende påatt samma person syn
förväntningar, behov, kassa och kanske också färgat vad isagtsav som nyss
debatten.

Därmed inte konsumentens uppfattning kvaliteten påsagt att attom
många livsmedel har försämrats skulle missuppfattning. Tvärtom. lvara en
många fall det storskalighetenär så och den ekonomiska inomatt pressen
livsmedelsindustrin, distribution och handel under de drivit15 årensenaste
fram helt livsmedel primärt inte tjänar konsumentnyttan heltutannya som
enkelt uppfyller tidigare leds behov.

Konsumenten har inte efterfrågat hållbarhetsförlängande tillsatser, va-
kuummörat nötkött, och griskött, utdrygade korvar och kycklingartorrt segt

innehåller mängder fisksmak fläsk och kyckling,påstora vatten, samtsom
dålig potatis och mycket annat.

Livsmedelsindustrin och handeln brukar åsiktenden det ärattvara av
konsumenten drivit fram denna utveckling ensidigt frågasåattsom genom
efter billiga livsmedel. Oavsett parti i denna katt- och råttalektarvems man
måste konstateraändå konsumenternas uppfattning livsme-attman om
delskvalitet måste styrande.vara

Denna mening, dvs konsumentens uppfattning skall styrande haratt vara
även framkommit i jordbruksnämndens utredning kvalitetsbetalning.om
Uppfattningen delas också livsmedelsindustrin och handeln, vil-numera av
ket har framgått vid besök hos olika företag ingått i denna utredning.som

Oavsett för exempelvis tillsatser tillverkare, handel ochom oron av myn-
digheter uppfattas överdriven måste konsumenternas på allvar.tassom oro
Psykologiskt välbefinnande bör med andra viktiga kvalitets-ettanses som
krav jämställt krav, detså långt möjligt bör tillgodosesär demsom av som
tillverkar och distribuerar livsmedel.

medEtt växande styrka framfört frånkrav konsumenternas sida kravetär
på jgijf/frtmmat. fri från bekämp-Man skallatt maten restermenar vara av
ningsmedel och veterinärmedicinska och inte innehållaheller tung-preparat
metaller eller andra främmande vandrat frånkan haämnen övertsom ex
förpackningen.

Visst det bra kunna bort konsumenternasatt ta attvore oro genom garan-
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sådana garantier kandem livsmedel fria från skadliga Menämnen.tera
Även sådanalivsmedel någonsin innehålleraldrig våra knappastges. om

för konsumentensfrämmande kemiska riskerhalter någraämnen attav
dessa anled-föreligga blotta förekomstenhälsa kan så ämnenär enavanses

ning till och hur det uppfattas negativ kvalitets-änoro man ser som en- -
egenskap hos berörda livsmedel.

möjligt.vill och naturliga livsmedel För-ha såKonsumenten somrena
ligger här önskankonsumenten vill känna sig attutom att trygg omen

möjligt.litet bearbetatlivsmedlet skall naturligt och såså somvara
livsmedelskvalitetuttalad önskan beträffandei olika undersökningarEn

Även detta självklarhetlivsmedlen skall färska och fräscha. ärär att envara
kravetskall kännai denna önskan ligger givetvis konsumenten attattmen

färskt/fräschframför livsmedlet skalltillgodoses. kräver alltMan att vara
livsmedlets ålder.och vill ha information om

föreskrifterDe idag vidhar rörande kyla, högst 8°C transport+som
hygie-och förvaring färskvaror syftar naturligtvis till skydda denalla attav

omgivningniska kvaliteten hos dessa flera länder i vårI närmastevaror.
Eftersom varje grads sänkningtillämpas väsentligt lägre temperaturer. av

förbättrar hållbarhetsförläng-hållbarhet och kvalitettemperaturen attutan
i Sverigeande metoder behöver till, sänktskulle äventas temperaturen

innebära klara och därmed också förkvalitetsfördelar för konsumenterna
livsmedelsindustri tidenoch handel. kan därför fråga sig inteMan ärom nu

skärpa kylkraven. för vid kylför-Kostnaderna sänktatt temperaturmogen
varing och förut-under distribution borde kunna hållas rimlig nivå underpå
sättning berörda branscher tillräckligt övergångstid. moder-lång Deatt ges

skaffati utsträckning många gång-kyldiskar handeln ärstornumerana som
temperaturkrav. Ofta kan dessutom kyl-tillverkade i länder med hårdareer

diskarna förolika temperaturnivåer i olika delardiskarna ställas in på av
Samtidigt medvetenkvalitet olika färskvaror. måstehögsta på omman vara

har problemdistributionen, speciellt i glesbygden, gångeri mångaatt man
hålla dagens temperaturgräns.att

finns inte kon-olika livsmedelskvalitet idagreglerDe garanterarom som
Livsmedelslagstiftningens krav märkningfärska livsmedel. påsumenten

dockförpackningsdag färdigförpackade kylvarormed uppgift på gerom
utökning kravet för-upplysning färskheten och påkonsumenten avom en

skulle konsumentenpackningsdag till ytterligare livsmedelsgrupper vär-ge
defull information.

färdiglagadför speciellt problem varmhållningEtt storhushållens är av
varmhåll-rekommendationer utfärdade livsmedelsverketI sägs attmat. av

emellertid allmänt käntningen inte bör överstiga timmar. Dettvå är ett
vidare förfaktum tid överskrids vid tillfällen. sådenna många Det är attatt

varmhållningstidenden näringsmässiga kvaliteten ska bibehållas böratt
kvalitetsförsämrande faktorminskas. Varmhållningen starktärsnarare en

inom storhushållen.
livsmedelslagstift-iregler livsmedelsstandarder idag återfinnsDe om som

oftaminikrav livsmedlen. utnyttjas dock dessa regler såningen på Tyvärrär
för charkuterivara. Endastde tak exempelvis råvaruinnehåll iutgöratt ett en
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undantagsvis tillverkas livsmedel med högre kvalitet minimikravet.än
borde följaktligenDet skapas förutsättningar för tillverkare och handelatt

skall stimuleras till oftare saluhålla livsmedel med högre kvalitet.att
Kvalitet etisk synpunkt definiera. Djurskydds-,svår djurstalls-är attur

respektive foderlagstiftningen innebär det redan idag finns vissaatt av sam-
förhället uppställda etisk kvalitet. Uppenbarligen dock månganormer anser

konsumenter dessa interegler tillräckliga. dock fnär Det svårtäratt att ange
hur mycket börreglerna bli.strängare

olikaKonsumentens krav livsmedelskvalitetpå innebär konsumentenatt
efterfrågar olika kvalitetsegenskaper för olika konsumtionstillfällen. Detta

viktigt konsumenten fåär För skall sina behov tillfredsställ-ett memento. att
da krävs konsumenten verkligen får kan tillgodogöraoch sig den infor-att
mation livsmedlen tillverkaren/försäljaren Konsumenternasom som ger.
kvalitetsönskemål kan bl tillgodoses valfrihet ochett storta genom genom-
varierat utbud. Konsumenterna kunna få väljamåste mellan olika alternativ

olika produkter och mellan olika kvalitetsklasser och livs-ettav av samma
medel. Om konsumenten i sin butik får tillgång till alternativt odlade grönsa-
ker eller alternativt producerat kött och konsumenten kan väljaägg, om
mellan biffkött från viss gård och från vakuumförpackningen en anonym
kan mycket kritiken lindras och konsumenten känna trygghet ochstörreav
behovstillfredsställelse. Genom olika pris olika kvalitetsklassersätta påatt
kan svenska konsumenteräven åter läras sambandet mellan pris ochse
kvalitet, förmåga delvis förloradgått under prispressens och de rödaen som
prislapparnas marknadsföringsargument. Utvecklingen får dock inte leda
till livsmedelspriserna höjs endastså ekonomiskt gynnade konsumen-att att

kan köpa hög kvalitet.ter
Informationsinsatser enligt vår åsikt nödvändiga.är Konsumenten måste

i långt utsträckning idag informerasstörre än kvalitet, skilda egenskaper,om
Ökadoch odlingsbetingelser. information i kombination med stör-ursprung

valfrihet för konsumenten kan minska behövs informationDetre oron. mer
kvalitet i marknadsföring. Vissa företag har redan idag sådan informa-om

tion kraftig ökning.gärnamen ser en
Det självklarhet informationen kvalitetsfaktorerär skallatten om vara

korrekt. finnsDet uppenbar risk för konsumenten uppleveratt attannars en
livsmedlet har kvalitetlåg eftersom den förväntade upplevelsen blev mindre.
Ytterst handlar det vinna konsumenternas förtroende.attom

Nuvarande bestämmelser märkning beträffande livsmedelskvalitet ärom
dock inte alltid lätta förstå för konsumenterna.att

Regeringen har dock i uppdragit livsmedelsverket1986 åt överattmars se
bestämmelserna märkning i syfte underlätta för konsumenternaatt attom
välja livsmedel och fullvärdig kost bedöma isätta samtsamman en en vara
förhållande till priset och bakgrund andra faktorer väsentligaärmot av som
för dem. Denna utredning beräknas lägga fram sitt betänkande i höst.

dettal sammanhang skall verket undersöka möjligheternaäven att genom
märkning och kvalitetskrav stimulera småskalig produktion.m m en mera
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