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biträdande chef förTill statsrådet och

Finansdepartementet

Leifdecember 1997 statsrådetden 18Regeringen bemyndigade
med uppgift analyserasärskild utredareBlomberg tillkalla attatt en

dessa det gäller märkningomfattningenexisterande problem och närav
på dagligvaruområdet ochkonsumentinformationoch attannan

bör beaktas vid utformningenprinciperutarbeta förslag vilkatill som
dir.dagligvaror 1997: 51.infomiation märkning loch avav om

tilläggsdirektiv, vilkabeslutadesoktober 1998Den 29 genom
studera och analysera situationensärskiltutredningen fick i uppdrag att

dir.med svårare synedsättningförpå dagligvarumarknaden personer
1998:94.

förordnades dagbemyndigande 1997Med stöd nämnda sammaav
särskild utredare.Johanssonriksdagsledamoten Inga-Britt som
sakkunniga enhetschefenförordnadesDen 1 april 1998 som

avdelningschefen Gillback,AgnetaCarlsson,Susanne
ombudsmannen Marianne Jarlgeneralsekreteraren Ingerstam,Bengt

NilenheimCharlotteoch departementssekreteraren samt expertersom
utredaren Martin Hedenmo,Grén,departementssekreteraren Göran

departementssekreteraren Herbertkanslirådet Daniel Samuelson,
Sköldefors, departementssekreterarenWalterSilbermann, direktören

Öhrn.UllakonsumentsekreterarenAnna-Maria Wide och
februari Senadaanställdes den 23 1998biträdande sekreterareSom

Charlottaanställdes den- 16 1998Duliman. Till sekreterare mars
Wickman.

harMarianne JarlochSakkunniga Bengt Ingerstam gemensamt
ihar tagits inYttrandetsärskilt yttrande. rapporten.avgett ett

konsumentinformation dagligvarorUtredningen gällande om
UppdragetMärk väl SOU 1999:7.betänkandetöverlämnar härmed

härmed slutfört.är

Stockholm i februari 1999.

JohanssonInga-Britt

WickmanCharlotta

Senada Duliman
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Sammanfattning

analyserakommittédirektiven varitenligtharUtredningens uppdrag att
gäller märkningdessa detomfattningexisterande problem och närav

Härtill hardagligvaruområdet.påkonsumentinforrnationoch annan
bör beaktastill de principerförslagutarbetautredningen haft att som

märkning dagligvaror.ochinformationvid utformning avav
kartlagt vilkautredningenharfor uppdragetInom typer avramen

dagligvarumarknaden huråterfinns påkonsumentinforrnation samtsom
kapitel 2-4.delredovisas iregleras.dessa Detta

i dagkonsumentinformationdenkartläggningen framgårAv att som
klassificeras i huvudgrupper,dagligvarumarknaden kanåterfinns på tre

konsumentinformation.och övrigmärkning, marknadsföring
regleras delsdagligvarorKonsumentinfonnation genomom

speciallagstiftning.vissdels1995:450,Marknadsforingslagen genom
marknadsföring,medMFLEnligt marknadsföringslagen avses

ägnadenäringsverksamhetenireklam och andra åtgärder är attsom
beträffar definitionprodukter. Vadtilltillgångfrämja avsättning ochav

märkningformbetraktas visssååtgärderuttrycket andra t.ex. avav
åtgärd.sådansom en

frivillig.obligatorisk DensåvälMärkning kan somvara
frivilliga regleraslagreglerad och denobligatoriska märkningen är

falli vissaåtagandenöverenskommelser och ävendelvis samtgenom
lagstiftning.genom

reklam idirektreklam,såsomreklamolikafinnsDet typer av
tidigarebutikerna. Såsomreklam iochutomhusreklammassmedia,

bestämmelserolika andraMFLredogjorts regleras dessafor samtav
och åtaganden.

andrainformationbutikerna lämnas sätt änI även genom
viainformationen lämnasExempelvis kanmärkning reklam.och

butikspersonalenstårfoldrar Hämtöverskyltar,pristerminaler, m.m.
viainformationslämnandet såväl på platsdelpersonligen för somen av

servicetelefoner.olika typer av
skallkonsumenternaväsentligt fördagligvarorInformation är attom

undvika ekonomiskabl.a.på såövervägda val ochkunna väl sättgöra
för samhällsutvecklingenintresseDärtill detoch andra risker. attär av
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konsumenterna erbjuds erforderlig och miljöinformationhälso- så att
de vid sina val kan hänsyn till hälso- och miljöaspekter. Såledesta är
det särskilt väsentligt vidkonsumenterna själva köptillfället haratt
tillgång till erforderlig information. Utredningsarbetet har därför
fokuserats på den konsumentinformation återfinns isom
dagligvarubutikema.

butikernaI finns reklam. Eftersom området skalläven som
undersökas så brett har utredningen varit begränsaär det.tvungen att
Således har utredningen intevalt behandla frågor reklam. Dockatt om
lämnas redogörelse för lagstiftningen på området.en

Enligt kommittédirektiven skall utredaren föra dialog meden
konsumenter och företrädarederas andra intressenter. Nämndasamt
dialog redovisas i del kapitelIV 5-7. Den generella uppfattningen är

den forpackningsmärkning i dag återfinns påatt som
dagligvarumarknaden nödvändig. få de konsumenterYtterstär av som
utredningen har varit i kontakt med beredda lyfta bort någonär att
märkningsuppgift. stället det flera konsumenternaI önskarär av som

märkningen kompletteras uppgiftermed tillverkningsdagatt om varans
och ursprungsland. Således upplever de inte märkningens omfattning

störande eller problem. problemDe de i dettaettsom som som ser
sammanhang i stället själva utformandet märkningenrör och dessav
tillgänglighet.

Genom tilläggsdirektiv har utredningen fått i uppdrag ävenatt
studera och analysera situationen dagligvarumarknaden för personer
med svårare synnedsättning. Enligt kommittédirektiven finns det
uppskattningsvis 000 20 000 i15 Sverige har såca personer som-

synnedsättning de har svårigheter tillgodogöra sig denatt attgrav
skriftliga information finns på den svenska dagligvarumarknaden.som
Därutöver finns det många äldre, i varierande gradt.ex.personer, som
har likartade problem. Utredningen har tolkat uppdraget så det ävenatt
omfattar dessa De synskadades situation påpersoner.
dagligvarumarknaden behandlas i del kapitelV 8-9.

I utredningsarbetet har det framkommit del de synskadadeatt en av
skulle kunna tillgodogöra sig märkningen den tydligare,om var mer
lättläst och skrevs med stil vad i dag. Dock kanstörre än görssom

med svårare synnedsättning inte tillgodogöra sig traditionellpersoner
märkning fåmåste information på Utredningsarbetetsätt.utan annat
har visat det redan i dag finns olika hjälpmedel användaatt rättsom
skulle underlätta för synskadade vad beträffar deras möjligheter fåatt
tillgång till konsumentinforrnation.
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framtidadenutformningenPrinciper beträffande av
konsumeutinformationen

utformandet denvad gällerprincipenUtredningens bedömning är att av
dagligvaror bör allakonsumentinformationenframtida attvaraom

viss obligatoriskspeciallagstiftningkonsumenter garanteras engenom
dagligvaror.basinformation om

märkningsuppgifterandraefterfrågar änKonsumenterna även
föreslagna basinfonnationen.i denuppgifter bör ingåsådana ovansom

kan kompletteras medbasinformationenUtredningen således attanser
konsumenter, såsomefterfrågassådan frivillig märkning avsom

tredjemiljömärkning certifierad part.av
dock inte all konsumenternautrymmesskäl kanPå grund avav

Exempelvisförpackningarna.pååterfinnasefterfrågad information
utredningen varit i kontakt medönskar många de konsumenter somav

vill få vissakaraktär.förklarande Deinformation t.ex.av mer
för sig. Sådanförklaradeochdefinieradetillsatsbeteckningar

via databaser.påfördel lämnasinformation sätt,kan med t.ex.annat
basinformationen bördensåledesUtredningen ävenattanser

infonnationsmedel.andrainformationkompletteras med genom

Basinformation

ochförpackningsmärkningformiBasinformationen bör lämnas av
vara/användningsområde,för slagsvad detinnehålla uppgifter ärom

nettokvantitet, hållbarhetstid,ingår,vilka ingredienser som
tillverkare,och adress påeller firmanamntillverkningsdag, namn

användningsanvisning,ochhanterings-försäljare,förpackare eller
uppgifter skall lämnaspris. Dessaursprungsland varningstexter samt

uppgift inte lämnas denbehöverDockför samtliga dagligvaror. omen
är beträffar informationvadfråga ellerför iinte relevant omom,varan

med prisinfonnationslagen.enlighetimedgespris, undantag
på förpackningen såsamlade och placerasUppgifterna bör presenteras

lättlästinformationenbörde fullt synliga vid köp. Härutöveräratt vara
densådant såoch på ärlämnas på svenska sätt ävenattettsamt

tillgänglig för utsatta grupper.
översiktligt kunnaunderlätta för konsumenterna sättFör ettattatt

miljömärkning placeras iinformation börfå tillgång till erforderlig ev.
placeringbör gälla vidbasinformationen. Detsammaanslutning till av

nyckelhålsmärkning.ev.
gällande lagstiftningenligtframgårnämnda kartläggningAv att

i denuppgifter de ingårsådanaområdet skall redan i dag somsom
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föreslagna basinfonnationen fleralämnas för typer av varor.
Utredningen har dock funnit vissa dagligvaror omfattasatt typer av

detta. förbrukningsartiklarDessa de hushålls-är samtav varor
kemikalier i enlighet lagstiftningmed gällande områdetsom
bedömts brandfarliga, miljöfarliga.hälso- ellersom

Förslag till förändringar

Med utgångspunkt från nämnda principer har utredningen lämnatäven
förslag i några frågor.angelägna Utredningens överväganden och
förslag redovisas i del kapitel NedanVI 10. förslagen ipresenteras
den ordningen de återfinns i nämnda kapitel.som

Konsumenterna skall författning informationäven garanteras0 genom
förbrukningsartiklar de hushållskemikalier i enlighetsamtom som

med gällande lagstiftning bedömtspå området brandfarliga,som
hälso- eller miljöfarliga. informationDenna skall överensstämma
med den föreslagna innehållabasinformationen och uppgifter om
vad det för slags vara/användningsområde, vilka ingredienserär

ingår, tillverkningsdag,nettokvantitet, hållbarhetstid,som namn
eller firmanamn tillverkare,och adress till förpackare eller
försäljare, hanterings- användningsanvisning,och ursprungsland

pris.samt

Sverige skall inom EG-samarbetet och internationelltannat0 -
samarbete på området verka för-

samtliga dagligvaror förpackningsmärks med informationatt om-
ursprungsland. livsmedelVad gäller detta endast sk.avser
enkomponentvaror, samt

det i framtiden skall framgå förpackningsmärkningenatt närav en-
dagligvara tillverkad, fördet relevant i fråga.är ärom varan

Sverige skall inom ochEG-samarbetet internationelltannat0 -
samarbete området förpå verka informationen iatt-
ingrediensförteckningama livsmedelsförpackningamapå blir så
fullständig möjligt så konsumenterna kan undvika ämnenattsom

riskerar deras hälsa eller etiskagår deras övertygelse.emotsom

Sverige skall inom EG-samarbetet och övrigt internationellt0 -
samarbete på området verkar för informationenatt om-
jämförpriser utvecklas konsumenterna i framtidenså reellaatt ges
möjligheter relevanta prisjämförelser.göraatt
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påstandardiseringsarbetetinternationelladetSverige skall inom0
typsnittdefinieras såklart läsbar attbegreppetverka förområdet att

skall ingåuppgifterdefastställs,fontstorlekoch minsta samt att som
placerasmånmöjligasteibasinformationenföreslagnai den

förpackningen.platssamladtillsammans en

medsamarbeteiuppdragiskallmyndigheter attBerörda ges0
behovmed särskildakonsumenterorganisationer representerarsom

lättdagligvarorkonsumentinfonnationsammanställa om
svenska.

därlathunds.k.utarbetauppdragiskallLäkemedelsverket att enges0
ibeståndsdelarnaviktigastemiljösynpunkt,ochhälso-de, ur

förklaras.ochdefinierasprodukterhygieniska

uppdragiskallLivsmedelsverket ges0
uppdragetförInomnyckelhålsmärkningen.utvärdera ramenatt-

märkningentillämpamöjlighetenskall verket attöverväga
livsmedel,fiberrikaochfettsnåla samtsamtliga

förrisktill följdmärkningfråganundersöka avatt om-
finna lösningsyfteilivsmedelstillverkning attvidkontamination en

säkerhetsmärkning.sk.användningrestriktivtillleder avensom

undersöka möjlighetenuppdragiskall attmyndigheterBerörda ges0
för dagligvarorförpackningsmärkningsärskildinföra varsatt en

ändrats.ingredienser har

modernahjälp denmeduppdragiskallLivsmedelsverket att avges0
livsmedelmärkninginformationtillhandahållaIT-tekniken avom

deminformation till ärriktadsärskilttillhandahålla somsamt
för någotöverkänsliga ämne.ellerallergiska

meddialoginitierauppdragiskallKonsumentverket att enges0
vanligastmed deskyltarbranschorganisationema attom

idagligvaruområdet sättsinomsymbolernaförekommande upp
butikerna.

skall-samhälletITKonsumenträttigheter iUtredningen genom0
beträffarvadrättslägetundersökauppdragitilläggsdirektiv attges

konsumentinforrnationfåmöjlighetkonsumenternas att om
föreslå åtgärder.behovvidInternethandelviddagligvaror attsamt
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Regeringen skall uppdra berördaåt myndigheter i samarbete med0 att
handeln initiera försöksverksamhet i vissa butiker i syfte atten

nyttjandet redan befintliga hjälpmedel på områdetgenom av
underlätta för synskadade få tillgång till informationatt om
dagligvaror. för försöksverksamhetenInom skallramen
Konsumentverket i uppdrag i samarbete med Synskadadesattges
riksförbund och Hjälpmedelsinstitutet utveckla teknikservice för
synskadade personer.

Konsumentverket skall i uppdrag initiera dialog medatt0 ges en
branschorganisationema i syfte undersöka möjligheten taktiltatt att
märka vissa basvaror.

Kommittén Konsumentpolitik inför sekel skall0 ett nytt genom
tilläggsdirektiv i uppdragges

undersöka möjligheten samordna tillsynsinsatsemaatt vadatt-
beträffar märkning dagligvaror undersöka hur samladsamtav en
återrapportering till regeringen skall kunna tillförsäkras, samt

undersöka kommunernas skyldighet vid tillståndsprövningenatt att-
och/eller tillsynsutövningen informera gällande bestämmelserom
beträffande märkning.

Berörda myndigheter skall i uppdrag0 att gemensamtges
sammanställa information gällande bestämmelser avseendeom
märkning dagligvaror. Informationen skall utformas på så såsättav

den bl.a. kan användas utbildningsmaterialatt försom
butiksanställda.

Representanter från konsumentorganisationer skall ingå i berörda0
myndighetsstyrelser.

beredningFör konsumentfrågor skall referensgrupp tillsättas0 av en
med från berörda departementrepresentanter och
konsumentorganisationer.

De medel regeringen ställt till förfogande för0 som
standardiseringsarbetet skall omfördelas på sådant såett sätt att
konsumentorganisationemas aktivt kan delta irepresentanter
standardiseringsarbetet på området.

Samtliga berörda myndigheter skall åläggas tredje år0 att vart
beskriva situationen vad gäller konsumenternas möjligheter att
erhålla information dagligvaror.om
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ochanalyserauppdragiskall attKonsumentverket ges0
beskrivningar situationensektorsmyndighetemassammanställa av

redovisastredje årskallUppdragetdagligvarumarknaden.på vart
regeringen.till
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BakgrundI

Direktivenl

uppdragetdirektiv 1997:151delsförredogörelseNedan lämnas somen
tilläggsdirektiv 1998:98delspå,sig atti huvudsak grundar om

analysera situationenstudera ochskallutredningen särskilt
synnedsättning.med svåraredagligvarumarknaden för personer

Direktiv 1997:1511.1.1

frånhemställanpådecember 199718beslutade denRegeringen
med uppdragsärskild utredaretillkallaBlombergstatsrådet Leif att en

detomfattningen dessaochproblem närexisterandeanalyseraatt av
konsumentinformationmärkning ochgäller annan

principer börföreslå vilkaingåruppdragetdagligvaruområdet. I att som
märkningochinformationutformningenbeaktas vid avomav

dagligvaror.

följande.i direktivenbakgrund anförsSom
åren.ökat dedagligvaruområdet harinformation på senasteMängden
svårtsådan det blirdessutomkaninformationenUtformningen attvaraav

subjektiv.produktinformation frånobjektivskiljaför konsumenterna att
svårtharkonsumenternapåtecken attockså tydligafinns i dag attDet

det gällerinformationförstå den närtillgodogöra sig och som ges
konsumenternaeftersomproblem,allvarligtmycketdagligvaror. Det är ett

till sig deninte kunnaeller mestvilseledas tadetta riskerar attsätt att
prisinformation.ellervamingstexterinfonnationenväsentliga t.ex.som

konsumentinfonnationförredskapenviktigastedeEtt av
beskrivnaprodukter. Denmärkningdagligvaruområdet är nyssav

utformning, ochmärkning och dessjustgradi högutvecklingen berör
konsumentpolitiskfrånoroandesärskiltdärförsituationen är en

existerandeanalysskedetdetta börbakgrundutgångspunkt. Mot avenav
principervilkadessa,omfattningen översynproblem och samt avenav

dagligvaruområdet.information påochmärkninggälla förbör annansom

följande.bl.a.direktivenanförs igäller uppdragetVad m.m.
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Utredaren skall särskilt analysera följande frågor
Vilka olika märkning finns i dag på dagligvarumarknadenslag ochav
vilka efterfrågas Vilka obligatoriskakonsumenterna krav påav
märkning följer lagstiftningen på området och vilka frivilliga systemav
finns den svenska marknaden Vilka problem finns i samband med
märkning dagligvaror till konsumenterav

2. Hur skall utformas for konsumenternamärkningen bästa möjligaatt ge
information vilka fall bör märkning obligatoriskI och i vilka fallvara
bör den frivillig vilken omfattning bör samhället medverkaI tillvara
frivilliga områdetöverenskommelser på respektive andra
överenskommelser på EU-nivåt.ex.

kanHur konsumenterna själva möjlighet till insyn och inflytande iges
kring olika märkning Vilka garantier kan skapastyperprocesserna av

för frivilliga märkningssystem utvisar relevanta och korrektaatt
egenskaper hos produkter, och for kontrollen frivilligaatt ärsystemav
oberoende från kritierieutvecklingen

4. I vilka fall bör märkning dagligvaror med information påersättasav
sätt kan användandet modern informationsteknikHurannat av

inom dagligvaruområdet ersättning i vissa fall foruppmuntras som
märkning direkt på förpackningen Analysen bör särskilt inriktas på
frågan informationstekniken kan utnyttjas för information tillom
konsumentgrupper behöver särskild information t.ex.som om varorna,

med olika allergier.typerpersoner av

Utredaren bör for sitt låta genomföraarbete undersökning kring huren
konsumenterna uppfattar märkning och konsumentinforrnation och vilkaannan
problem de kring inforrnationsmedel.olikaser

Utredaren skall i arbetesitt samråda med berörda myndigheter och beakta det
internationella samarbete pågår på området.som

Utredaren bör föra dialog med konsumenter och deras företrädare.en

Direktiven i sin helhet finns intagna bilagasom
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Direktiv 1998:941.1.2

inledningsvisutredningen,direktiv komrubriceradeGenom som
och analyserastuderatilläggsuppdragfå attnämnts, att ett om
med svårarefördagligvarumarknadensituationen på personer

synnedsättning.

följande.bl.a.direktivenanförs ibakgrundSom
konsumentpolitikenmål igrundläggande ärfastlagda attTvå riksdagenav

ochekonomiskautnyttja sinamöjlighetergodahushållen skall ha att-
ocheffektivt,andra resurser

på marknaden.ställningstarkskall hakonsumenternaatt en-

olika produkterinformation ärlättillgängligsaklig ochEn enom
målför dessadagligvarumarknadenpåförutsättninggrundläggande att

målen långtsynskadade konsumenter äruppfyllas. Förskall kunna gruppen
ifrån uppfyllda.

svårtmycketdetproblem kanpå är attexempel nämnasSom att som
tillgodogörainte kanmiljömedvetetpå sättkonsument ett om managera

sig förkanfinns. Dessutom utsättamiljömärkningsig den mansom
exempelvisvamingssymboler påtill sigkaninteonödiga risker tamanom

Självbetjäning igradallt högregårutvecklingenkemikalier. Då mot av
information påfåkunden sätt änforsvårare annatbutikerna blir det att

därför särskiltUtredningen skallförpackningarna.påmärkningengenom
förkan finnasmöjlighetervilkasituationenanalyserastudera och som
sigtillgodogörasynnedsättningsvåraremed attpersoner

dagligvaruområdet.konsumentinformation inom

följande.bl.a.direktivenanförs iVad gäller uppdraget m.m.

möjliga kanbästamedelvilkamed sättutredauppdraget ingårI att man
fördagligvaror,informationochmärkning attmednå synskadade om

konsumentersituationunderlätta deras som

modernautnyttja denkanhurundersökasärskiltskallUtredningen man
synskadadetill deinformationmednåför bättreinformationstekniken ut

såkan utformasmärkningenobligatoriska attdenundersökasamt om
dentillgodogöra sigkansynnedsättningsvåraremedpersoner

bilagaintagnafinnsDirektiven i sin helhet som
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1 Utredningsuppdraget

utredningsuppdraget1.2.1 förGränser

Såsom enligttidigare skall utredningen kommittédirektiven,nämnts
analysera frågor märkning och konsumentinformation påannanom
dagligvaruområdet.

tidenDagligvaror statiskt begrepp, såväl tillkommerinte överär ett
försvinner Exempelvis beskriver olikatresom ur gruppen.varor

uppslagsverk följandebegreppet dagligvaror sätt.
Dagligvaror förbrukningsartiklar i allmänhet köps ofta och i småsom- -

regel produkter ingår i densig i dagligaDet rörposter. somom
tobaksvaror olikahushållsrutinen, livsmedel, och kemisk-tekniskat.ex.

artiklar Nationalencyklopedin.
oftaDagligvaror detaljhandelsvaror köps främst, livsmedel ochsom- -

hygieniska lexikon.artiklar Bonniers stora
hushåll vanligen köperDagligvaror flera gånger iettsomvaror- -

veckan dvs. huvudsakligen livsmedel Bra böckers lexikon.

I utredningens med berörda branschorganisationerkontakt och
myndigheter har framkommit begreppet dagligvarordet definierasatt
olika beroende i vilket sammanhang det används.på Den vanligast
förekommande tolkningen begreppet dagligvaror samtligaär ärattav

dagligvarubutik.återfinns i sådan tolkningEnvaror som en ger
begreppet mycket vid betydelse.en

varit i kontakt med i dennaDe utredningen har fråga dockär
livsmedel, hushållskemikalier, hygieniska produkter ochöverens attom

förbrukningsartiklar dagligvaror.kärnan i Härutöverutgör gruppen
tillkommer inte in i devissa nämndapassarvaror som ovan

sammanhang ändåi del betraktasvarugruppema enmen som som
dagligvaror, kosmetiska djurmat, blommor,såsom produkter, tobak och
tidningar.

finns i dagligvarubutikEn samtligaöversyn är motav varor som en
bakgrund tid utredningen har på sig inteden begränsade möjligav som

genomföra. Utredningen har således valt begränsa uppdraget tillatt att
konsumentinformation livsmedel,att avse om varugruppema

hushållskemikalier, förbrukningsartiklar.hygieniska produkter och
Med förbrukningsartiklar i detta sammanhang olika typeravses av

hushålls- och toalettpapper, kaffefilter,såsompappersvaror,
bakplåtspapper, plastpåsar för matförvaring.foliepapper samt

betänkandetHärutöver lämnas i den delen redogör för denav som-
lagstiftning finns området redogörelse förpå även ensom -
bestämmelserna foder avsedda för sällskapsdjur.märkning avom
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Utredningsarbetet1

införskaffa ochuppgiftcentraldetUtredningen har attsett som en
uppfattar dagenshur dekonsumenterfrånsammanställa synpunkter om

morgondagensde påhurdagligvarorinformation samt serom
utredningsuppdragetförinomdetSåledes harinformation. ramen

från dessaResultatenkonsumentundersökningar.genomförts två
sinundersökningar iNämndakapitel äriundersökningar redovisas

varit iDärtill har utredningenochbilagoma 4helhet intagna i
på områdetorganisationerfrivilligaolika samtkontakt med raden

synskadade,riksförbund, UngaSynskadadesträffat från,representanter
Tullingepensionärsförbund,Sverigesriksorganisation,Pensionäremas
föreningBosniens-Hercegovinasförening,Finskaoch Tumbas

riksförbundet.TurkiskariksförbundetChilenskaNeretva, samt
harfrån olika berördasynpunkterytterligareinhämtaFör att

konsumentinformationseminariertvåutredningen anordnat om
erbjöds deltagarnaseminarierTill dessa ävenavseende dagligvaror. att

finnsskrivelseri frågan.synpunkter Dessaskriftligainkomma med
intagna i bilaga

Livsmedelsverk,StatenshosgjortsbesökDärtill har
Förbund,DagligvaruleverantörersNaturvårdsverket,Konsumentverket,

Naturskyddsföreningen, SISICA-Handlama,Livsmedelsindustriema,
intedagligvarubutikerantalMiljömärkning KRAVAB, ettsamt som

kedjorna.detillhör någon störreav
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Kartläggning av

påkonsumentinfonnation
dagligvaruområdet

mängd information inomallti dagKonsumenterna störremöts avenav
konsumentinfonnation förekommer i olikadagligvaruområdet. Denna

betänkandet kartlägga vilkafonner. skall i denna delUtredningen av
finns förkonsumentinfonnation närvarande påtyper somav

hur dessa regleras. skalldaglivaruområdet redogöra för Härutöversamt
finns för obligatoriska krav påkartläggningen vad detpåsvarge

finns den svenskafrivilliga påmärkning vilka systemsamt som
marknaden.

översiktligt för den samladekapitel redogörsI två
dagligvaruområdet. kapitelkonsumentinformationen inom I tre som-

djurfoder hushållskemikalier,uppdelat i livsmedel,delar;är samttre
förbrukningsartiklar- redogörs för denhygieniska produkter och vissa

Kartläggningen avslutasdagligvaror. medobligatoriska märkningen av
frivilliga märkningen på området.fjärde beskriver denkapitelett som
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Konsumentinformation2 om

dagligvaror

kartläggningtill denna såberörts inledningenSom i är
vittomfattande begrepp. Förkonsumentinforrnation göraattett

utredningen valt klassificerakartläggningen hanterlig har attmer
marknadsföring,huvudgrupper; övrigikonsumentinformationen tre

denna del kartläggningenmärkning. Ikonsumentinformation och av
konsumentinfonnation finns i dagredogörs översiktligt för den som

beträffar märkning så beskrivs denför Vadhur den regleras.samt
betänkandet.formen fram iinformation längreav

regleras dockkonsumentinformationAlla typer genomav
i vissa fallmarknadsföringslagen 1995:450 ävensamt genom

föreskrifter prisinformationochprisinformationslagen 1991:601 om
kartläggningenSåledes inleds medutfärdade Konsumentverket. enav

inom bådabestämmelser områdena.redogörelse för tillämpliga

beträffandelagstiftningGenerell2.1

konsumentinformation dagligvarorom

Marknadsföringslagen1 1
.

trädde i kraft den januari 1996.1995:450 1marknadsföringslagEn ny
grundläggande bestämmelsernainnehåller debl.a.Den om

inforrnationsskyldighet näringsidkare.för
delen inriktad påtillMarknadsföringslagen MFL störstaär
tidigare dettill skillnad stårkonsumentkollektivet. Men mot

främja konsumenternasskalluttryckligen den inte barai lagen att
intresse 1 §.näringslivetsävenutan

tillmarknadsföring åtgärder syftarEnligt med3 § MFL somavses
till produkten. förarbetenatillgången Avpåverka efterfrågan på ochatt

själva saluhållandet, detredantill den gamla framgårlagen ävenatt om
åtgärd.helt passivt, sådanbörär vara enanses
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Enligt generalklausulen skall marknadsföringeni 4 § MFL stämma
med god marknadsföringssed övrigtoch i tillbörligöverens även vara

konsumenter och näringsidkare. framgårlagrumAv vidmot attsamma
marknadsföring skall näringsidkaren sådan informationlämna ärsom

särskild betydelse från konsumentsynpunkt. Om näringsidkaresav en
marknadsföring strider bestämmelsen generalklausuleni kan hanmot
förbjudas fortsätta marknadsföringmed sådan §.14att

Marknadsdomstolen har antal avgöranden utbildatett stortgenom
praxis vad information särskild betydelse. Praxis förären om som av

vad information särskild betydelse bygger på det finnsär att ettsom av
obetydligt behov information ochinte näringsidkare kanattav en

åläggas lämna information inte sådanabara i fall särskiltatt ärsom
allvarliga.

Den information krävs kan olika slag. viktigEn ärtypsom vara av
produktinfonnation, dvs. information innehåll, beskaffenhetom varans
och egenskaper användning, förvaringeller dess eller skötsel. En
huvudregel det gäller marknadsföring näringsidkare aldrignär är att en
får använda vilseledande påståenden eller framställningar 6 §. Med
framställningar ord, bild, tecken på förpackningar.t.ex.menas m.m.

Enligt § skall all marknadsföring utformas5 MFL och presenteras
så det tydligt framgår det fråga marknadsföring. Härutöveratt äratt om
föreskriver nämnda lagrum det marknadsföringen tydligtatt ävenav
skall framgå för den. Vid överträdelse dennavem som svarar av
bestämmelse kan näringsidkaren åläggas betalaatt
marknadsstömingsavgift §.22

Marknadsföringslagen bygger på grundtanken det äratt
näringsidkama själva skall för tillräcklig informationattansvarasom
lämnas deras produkter. ingripande enligtEtt MFL kan dock skeom

näringsidkare lämnar konsumenterna otillräcklig information iom en
betydelsefulla avseenden. näringsidkare låterEn bli lämnaattsom
sådan information kan åläggande tvingas lämnaett attgenom
information §. sådan förenas15 Ett åläggande skall med vite, detom
inte särskilda skäl obehövligt 19 §.ärav

1 Prisinformationslagen

Prisinformationslagen 1991:601 har till ändamål främja godatt en
prisinformation till konsumenterna 1 §. Sådan information skall
lämnas näringsidkare marknadsför bestämda eller tjänsternär en varor
4 §. Denna lag således tillämplig bl.a. vid marknadsföringär av
dagligvaror.



SOU 1999:7 19Kartläggning

Enligt skall priset korrekt§ prisinformationslagen och5 anges
tydligt konsumentenoch det skriftligen, inte kan fåskall omanges
upplysning likvärdigt Prisetdet något skallpå sätt. ävenannatom
inbegripa kan tillkomma avgiftermervärdesskatt och det och andraom
kostnader särskilt.skall detta anges

Priset skall förpackning eller någon jämförlig enhetannananges per
tillhandahålls i varierande kvantiteter, skallFörav varan. varor som

måttenhet vanligenpriset den mängd eller utbjuds iavse som varan
6 §-

Enligt uppgift pris§ denna lag skall dessutom måttenhet7 om per
jämförpris det finnslämnas för sådana varuslag särskildasom
beräkningsgrunder för. beräkningsgrunder får fastställasSådana av
regeringen bestämmer.eller den myndighet regeringen

Priset det framgåroch jämförpriset skall så klart förattanges
konsumenten informationen 9 §.vilka avservaror som

skall prismärkasHuvudregeln alla 10 §.är att varor som exponeras
vanligaste dagligvarubutikerprisinformation lämnas i våraDen som

denna lagbutiker med Självbetjäning skall enligt § direkt på11 anges
finnseller dess förpackning det inte praktiska hinder förvaran om

myndighetdetta. Enligt får regeringen eller den12 § regeringen såsom
bestämmer meddela föreskrifter vad skall med praktiskasom ansesom

förhinder. avsnitt redogör utredningenI Konsumentverketsnästa
föreskrifter jämförpriser. föreskrifternaprisinformation och Avom om
prisinformation framgår för vilka1992:1 varuslag detKOVFS
föreligger hinder.sådana praktiska

Information för de varuslag ipriser nämndanämnssomom
hyllkantsetikett,föreskrifter får i stället på prislista,anges en

prisfrågetenninal andraeller liknade 11 § stycket 1
prisinforrnationslagen. andra stycket 2 nämndaEnligt § lag gäller11

prisinformationssystemdetta fall det finnsundantag i deäven när ett
tekniskt priset konsumenten skall betalasäkerställer att somsom

vid ellermed prisetstämmer överens ettvaran om
prisinformationssystem möjliggör för konsumenten kontrolleraatt att

med priset viddet pris överensstämmertas ut varan.som
prisinformation i enlighetOm näringsidkare inte lämnar meden

prisinforrnationslagen, marknadsföringslagen tillämpasskall 14 §.

prisinformationföreskrifter2.1.2.1 Konsumentverkets om

Prisinfomiationslagen andra stycket medger undantag från§11
regeln dagligvaror saluhållsprisinformationatt om som genomom
Självbetjäning eller dess förpackning.direkt pâ Enligtskall varananges
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sådan information11 § andra nämnda behöver inte detstycket lag ges om
finns praktiska hinder för detta.

Med förordning 1995:868 med instruktion förstöd av
bemyndigatKonsumentverket Konsumentverkethar regeringen att

meddela föreskrifter skall praktiska hinder.vad utgöraansessomom
föreskrifterEnligt KOVFSKonsumentverkets 1992:11 § om

prisinformation hinder lämna prisinformationfinns praktiska attmot
varuslag;eller för följandedess förpackningvaran

i mejerikylutrymmen,varor
öl, läskedrycker och bordsvatten,
djupfrysta varor,
prisgrupperade varor,

pall eller liknade,påvaror som exponeras
lösvikts-, plock- och småvaror,
mjöl, socker och ägg, samt

snabbkaffe.tobaksvaror kaffe dock inteoch

föreskrifter jämförpriser2.1.2.2 Konsumentverkets om

Enligt skall uppgift pris7 § prisinforrnationslagen måttenhetom per
jämförpris produkter det finnslämnas för sådana särskildasom
beräkningsgrunder stöd förordningför. Med 1995:868 medav
instruktion Konsumentverket har regeringen bemyndigatför verket att
fastställa sådan särskilda beräkningsgrunder.

föreskrifterAv KOVFSKonsumentverkets 1993:1 om
jämförpriser jämförspriset kilo eller liter skallframgår hur per
beräknas. från kravet jämförprisVissa livsmedel undantagna skallär att

dessa stycket. Exempel sådanai andra på2 §anges, varorvaror anges
ar;

livsmedel för bliät-tillsatser ellerkräver än vattenannat attsom av-
drickbara mjölk, grädde,exempel sådana tillsatser är ägg,
matfett, socker och dy1.,
frukt i kryddor, jäst- och bakmedel,alkohol, konfektyrer, sötnings--
och snabbkaffe och snabbte,konserveringsmedel, samt
kompletta måltider.-

prisinfonnation följs2.1.2.3 för reglernaAnsvar att om

näringsidkareEnligt prisinforrnationslagen skall i sinen som
yrkesmässiga tillhandahåller och tjänster lämnaverksamhet varor
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prisinformation dettai med nämnda lag. följer detenlighet Av att
handlaren för konsumenten sådanskallärytterst attsvara gessom

prisinformation. nämnda lag framgår handlaren inte§Av 14 att om
marknadsföringslagenlämnar sådan information skall 1995:450

tillämpas. handlare låter bliSåledes kan lämnaattsomen
prisinformation enligt § marknadsföringslagenåläggande, 15ettgenom

åläggande skall förenasMFL, tvingas det. med vite,Ettgöraatt om
det inte obehövligtsärskilda skäl 19 §.ärav

KonsumentombudsmannenAv nämnda lag framgår det KOäratt
har tillsynsansvaret för dessa frågor. Brister i prisinformationensom

uppmärksammas anmälningar från konsumenter ochKOav genom
konkurrenter undersökningar Konsumentverket riktareller somgenom

särskilda branscher.mot
projekt iUndersökningarna genomförs ofta samverkan medsom

frivilligakommunal konsumentverksamhet och/eller konsument-
organisationer. undersökning upptäcks brister idet i sådanOm en
prisinforrnationen den berördadetta för dels näringsidkaren,påpekas
dels branschorganisationen och kedjeföretag så de kan vidtaattev.
åtgärder för Vid brister vidtas dockförbättra informationen.att grava
åtgärder i enlighet med MFL.

Enligt deras undersökningar visat detKonsumentverket har näratt
förekommer felaktiga jämförpriser hyllkantsetiketter och prislapparpå

fall frånhärrör dessa i flesta producenterså felaktigheter de och
bristfälligaleverantörer. till del på uppgifter iberorDetta storen

varuregister.

Marknadsföring2.2

med marknadsföring,Enligt marknadsföringslagen MFL avses
näringsverksamhet ägnadereklam och andra åtgärder i är attsom

främja till produkter. Vad gälleravsättningen och tillgångenav
definition så betraktas viss formuttrycket andra åtgärder t.ex.av av
märkning övrig konsumentinformation såsomoch viss
produktkataloger sådana åtgärder. formerDessa avsom
marknadsföring andra avsnitt kartläggningen. Såledesbehandlas i av
behandlas kartläggningen endast den marknadsföringi denna del av

reklam.utgörssom av
finns såsom direktreklam, reklam iDet olika reklamtyper av

butiken.massmedia, utomhusreklam och reklam i Dessa regleras av
redogörs förolika bestämmelser åtaganden. Nedan översiktligtoch

gällande åtaganden området.regler andra inomsamt
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2.2. 1 EG-rätten

den svenska lagstiftningenbeträffar dagligvaror såVad reklam ärom
med övriga medlemsländersharmoniseradEG-rätten i huvudsakgenom

lagstiftning på området.
EG-direktivi huvudsakdetta sammanhang detI ärär tre som av

s.k.direktiven minimidirektiv,betydelse för kartläggningen. Två ärav
kan införa regler.medlemsländerna självavilket innebär strängareatt

september84/450/EEG den 10 1984rådets direktivDessa är; omav
författningaroch andratillnärmning lagarmedlemsstaternas omav

89/552/EEG den oktobervilseledande direktiv 3reklam och rådets av
fastställtsbestämmelser isamordning vissa1989 somom av

författningar utförandetmedlemsstaternas och andralagar om av
förstnämnda direktivet harsändningsverksamhet television.för Det

direktiv 97/55/EGoch rådetsreviderats Europaparlamentets avgenom
direktiv 84/450/EEGden ändring6 oktober 1997 omavom

jämförande reklam. Direktivenvilseledande omfattarreklam så dettaatt
marknadsföringslagen 1995:450 ochhar genomförts i Sverige genom

radio- och TV-lagen 1996:844.
79/112/EEGdirektiv dentredje direktivet rådets 18Det är av

medlemsstaternas lagstiftningdecember tillnärmningen1978 av omom
frågareklam i livsmedelmärkning, presentation och om

Även detta direktiv vad reklammärkningsdirektivet. är avser- -
marknadsföringslagen.införlivat Eni svensk närmarerätt genom

i kapitelmärkningsdirektivet lämnaspresentation av

regleringen2.2.2 svenskaDen

marknadsföringslagen finns det delde reglerna iUtöver generella en
vissa reklamspecialbestämmelser avseende typer t.ex.av som

direktreklam TV-reklam.radio- ochsamt
konsumenterna ochDirektreklam reklam tillsändssådanär somsom

oadresserad. Enligt Datainspektionensantingen elleradresseradär
vissa direktreklamregister, skallföreskrifter förDIFS 1995:6

adressuppgiften hämtats frånadresserad därdirektreklam ett-
tillhandahållitdataregister innehålla uppgiftalltid om vem som-

aldrig placerasadressen. adressatensDessutom får personnummer
synligt på postförsändelsen.

regleras radFrågor direktreklam även genom enom
överenskommelse den mellan åöverenskommelser. sådanEn är ena

sidan och Swedmasidan Konsumentverket å andra Posten attom
få oadresserad reklam i sinkonsumenter önskar skall slippasåsom
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brevlåda. de på brevlådanFörutsättningen har informationär att en om
de tackar nej till reklam.att
Vad gäller radio- och TV-reklam så skall- enligt kap radio-7 l §

och TV-lagen sådan reklam lätt skilja från1996:844 att annatvara-
inledasprograminnehåll. skall således och avslutasDen med en

reklamensärskild signatur tydligt skiljer från övriga sändningar.som
Reklam i TV-sändning får inte riktas till barn under tolv år.en
Härutöver får det i sådan reklam inte uppträda eller figurerpersoner

spelar framträdande roll i huvudsakligen vändersom en program som
sig till barn 7 kap 4 §.

Lagen och bild i reklam SFS 1978:800 är ett annatom namn
exempel inom området. Nämndaspecialreglering lag attavser
skydda enskilda deras eller bild lovmot att utanpersoner namn
utnyttjas i reklamsyften. Enligt § nämnda lag förbjuds näringsidkarenl

vid marknadsföring tjänst eller nyttighet användaatt av vara, annan
framställning eller bild utnyttjasi vilken dennesutanannans namn
samtycke. näringsidkareFörbudet gäller inte bara anställdävenutan
hos näringsidkare handlar på näringsidkaresoch vägnar,annan som

reklambyråer.t.ex.

Internationell utblick2.2.3

Internationella Handelskammaren ICC näringslivetsärsom en av-
internationella huvudorganisationer har antagit grundregler för-
reklam. Syftet med reglerna bidra till harmoniseringenär att av
reklamens underlätta internationellaoch på så det utbytetsättnormer

och Reglerna har antagits näringslivetstjänster. allaav varor av
iledande organisationer.

Av ICC:s regler framgår reklam alltid skall laglig, hederligatt vara
och stötandevederhäftig och får inte utformas på Därtill skallsätt.ett
reklam utformas känsla socialtmed vederbörlig samtav ansvar vara
förenlig näringslivet allmänt uppfattasmed vad inom godsom som
affarssed.

Internationella harHandelskammaren antagit särskildaäven
bestämmelser for sig tiotal miljöreglermiljöreklam. Det rör ettom som
främst grundar sig skall hederlig och vederhäftig.på reklamenatt vara

regler för reklam och marknadsföringHärutöver har antagit påICC
allt väsentlig förInternet. regler bygger i på ICC:s GrundreglerDessa

reklam.
konsumentombudsmännenI gjorde de nordiska1994 ettmars

vägledning för och reklambyråeruttalande till iannonsörergemensamt
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TemaNordmiljöargumentering 1994:562.deras dagliga arbete med
för miljöreklam antagitsbestämmelserDetta uttalande följer de som av

ICC.

Övrig konsumentinfonnation2.3

konsumentinformation denfårKonsumenterna utöveräven somannan
Avsändare sådanoch reklam.erhålls förpackningsmärkningvia av

myndigheterhandlare,information ochkan producenter ävenmenvara
information kan erhållas både iSådanoch frivilliga organisationer.

bl.a.Informationenbutiken bostaden.i den ges genomsom egna
inforrnationsfoldrar, kundtelefoner ochdatabaser, produktkataloger,

personliga kontakter.
konsumentinformation densådan övrigEtt exempel är

tillhandahåller. projektallergiinformation Dietist Rådet I ett somsom
Rådet med vissasamarbetarkallas Allergi ServiceBAS Bra

butiker, s.k. BAS-butiker,delivsmedelshandlare och leverantörer. I
till informationssystem,kunden tillgångingår i detta projekt har ettsom
allergier och matlagningmatfakta, och faktadär produkter om

konsument inte haröverskådligtpå Densätt.presenteras ett som en
teckna abonnemang på Rådetssådan i ställetbutik i sin närhet kan ett

till konsumenten.inforrnationsfoldrar, då skickas hemsom
våra statliga myndigheterden informationEtt exempel ärannat som

det främst Konsumentverket,tillhandahåller. detta områdeInom är
och Fiskeriverketjordbruksverklivsmedelsverk,Statens Statens som

detta sammanhang börbedriver informationsverksamhet. Isådan
Konsumentverket fick i juni 1998det regeringsuppdragnämnas som

med hushållsrelateradvad databasbeträffar inrättaatt en
miljöinformation.

sådanaSyftet konsumenternamed uppdraget är att genom en
hur vissa påverkarfå reda pådatabas i framtiden bl.a. skall kunna varor

få olika begrepperfarenhetermiljön, få goda råd, utbyta samt
ska kunna användasdefinierade sådan databasoch förklarade. En av

olika vidareinformatörer,enskilda kommuner,konsumenter,
fungera läromedel ihandelnorganisationer, anställda inom samt som

skolan.
med byggahandeln arbeteHärutöver inompågår ett att upp

olikadatabaser konsumenternaskall kunna erbjuda typer avsom
information.

de kommunalaSlutligen det arbetebör nämnas som
organisationernakonsumentvägledama de frivilliga såsomoch -
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bedriver detanisationerkonsumentor ensionärsoranisationer närP -
konsumentinfonnatlon.gäller sprida sådanatt

2 19-0257Märk
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märkningObligatorisk3 av

dagligvaror

Livsmedel1

träffar ikonsumenternalivsmedelinformationDen ett somom
för antingeninomreglerasmärkningi formaffärerna ramenav

1991:601.prisinformationslageneller1971:511livsmedelslagen
prisinformationslagenförredogjorttidigareEftersom utredningen

tillämpligaendast förkartläggningendelredogörs i denna av
författningarlivsmedelslagstiftningen. Debestämmelser inom som

Sverige;olika nivåer iutfärdatsharområdetfinns på
föreskrifteroch1971:807livsmedelsförordningenlivsmedelslagen,

EG-förordningarDärtill kommerlivsmedelsverk.utfärdade Statensav
införlivande behöverföråtgärdernågrai landetgäller attutansom

vidtas.
generella bestämmelsersåvälomfattarLivsmedelslagstiftningen om

specifikalivsmedelför allagällermärkning som mersom --
livsmedelstyper. sistDeför vissagällerendastbestämmelser som

särskilda egenskapersikteregelbestämmelsernanämnda tar som
bestämmelserdessaVissalivsmedel.enskiltviktiga förär ett avsom

ellerhelt nationellaandramedanEG-förordningar,återfinns i är
huvudsakkartläggning kommer iEG-direktiv.grundar sig Dennapå

områdetgäller inombestämmelsernagenerellaredogöra för de som
försärskilt intressespecialreglerför någramed undantag är avsom

utredningen.

EG-rätten1 1
.

livsmedelslagstiftningensvenskadengrund EG-rättenPå ärav
huvudsaklivsmedel ipresentationmärkning ochavseende av

området, dvs.lagstiftning påmedlemsländersmed övrigaharmoniserad
eller mildaresiglagstifta strängarei princip inteSverige kan vareom

bestämmelser.
livsmedelpresentationochmärkningreglerasInom EG-rätten av
generellasåvälfinnsdirektiv. Detochförordningargenom

livsmedelallagäller fördirektivförordningar och mersomsom
livsmedelstyper.för vissagällerspecifika endastsom

den 1879/ 12/EEGdirektiv 1rådetsdirektivgenerelltsådantEtt är av
lagstiftningmedlemsstaternastillnärmningendecember 1978 omavom

livsmedelfrågaireklamochpresentationmärkning, om
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märkningsdirektivet. De delar i direktivet märkning ochrörsom
presentation livsmedel införlivadei Sverigeär Statensav genom
livsmedelsverks kungörelse SLV FS 1993:19 med föreskrifter och
allmänna råd märkning och presentation livsmedel. De artiklar iom av
direktivet behandlar reklam livsmedel i Sverige genomfördaärsom om

bestämmelserna i marknadsföringslagen 1995:450.genom
Härutöver finns det ytterligare EG-direktivtvå reglerar frågorsom
märkning generell karaktär; rådets direktiv 89/396/EEGom av mer av

den 14 juni 1989 identifikationsmärkning livsmedelspartier samtom av
rådets direktiv 90/496/EEG den 24 september 1990av om
näringsvärdesdeklaration för livsmedel. direktivDessa införlivade iär
svensk Statens livsmedelsverksrätt kungörelsegenom
SLV FS 1993:21 föreskriftermed och allmänna råd om
näringsvärdesdeklaration och livsmedelsverksStatens kungörelse
SLV FS 1993:20 med föreskrifter och allmänna råd om
identifikationsmärkning livsmedelspartier.av

Vad beträffar prisinformation till konsumenterna så regleras sådan
information rådets direktiv 79/581/EEG den 19 juni 1979ytterst av av

konsumentskydd i samband med prismärkning livsmedel.om av
Direktivet i Sverige genomfört den i kartläggningenär tidigaregenom
beskrivna prisinforrnationslagen 1991:601 de föreskriftersamt som
Konsumentverket utfärdat prisinformation.om

Den februari16 1998 direktiv avseendeantogs ett nytt
prisinformation, europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG denav

februari16 1998 konsumentskydd i samband med prismärkningom av
erbjuds konsumenterna. Enligt nämnda direktiv skall Sverigevaror som

den 18 år 2000 i kraft de lagar och andra författningarsenast sättamars
nödvändiga för följa direktivetär och samtidigt upphävs detattsom nu

gällande EG-direktivet.

3.1.2 Livsmedelslagen

livsmedelslagenAv 1 § 1971:511 framgår vad inomsom
livsmedelslagstiftningen med livsmedel, dvs. drycker,mat,avses
njutningsmedel eller avsedd förtärasär attannan vara som av
människor med undantag på vilken läkemedelslagenav vara
1992:859 tillämplig.är

Vid revidering livsmedelslagstiftningen år 1992 vissatogsen av
detaljbestämmelser märkning livsmedel bort frånom av
livsmedelslagen. I stället bemyndigades regeringen, eller den
myndighet regeringen bestämmer, meddela föreskrifternärmareattsom

märkning. Regeringen har i Livsmedelsförordningen25 §om
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tillföreskriftermeddela1971:807 delegerat rätten att
bestämmelserna icentralainfört deLivsmedelsverket, mestsom

livsmedel SLVpresentationmärkning ochverkets kungörelse avom
1993:19.FS

betydelse.livsmedelslagen16 §detta sammanhangI storär av
de intesaluhållaslivsmedel intefår ärbestämmelseEnligt denna om

föreskrifter.tillämpligalivsmedelsverksmärkta enligt Statens

Märkningskungörelsen3.1.2.1

FSkungörelser SLVlivsmedelsverksBestämmelserna i Statens
ochråd märkningallmännaföreskrifter ochmed1993:19 om

handsyftar i förstamärkningskungörelsenlivsmedelpresentation av
livsmedlen.informationnödvändigkonsumententill att omge

märkning varje ord,medkungörelse närmaredennaEnligt 4 § avses
eller symbolillustrationmärkesnamn,varumärke,upplysning, som

skylt,etikett, dokument,emballage,finns påochlivsmedel somavser
medföljer ellerfästad på,eller kragemeddelande, halsring, ärsom

hänvisar till livsmedlet.
bild och övrig dekoralltså bådeMärkning omfattar text,

saluhâllandetanslutning tilldirekteller ilivsmedelsförpackningarna av
eller följesedel.hyllkantsmärkningskylt,livsmedel t.ex.

utseende, hur dedess form,livsmedelPresentation ett avserav
vilketdetförpackningsmaterialde använts sättförpackats, samtsom

i §.omgivning de 7denochlivsmedlen exponeratsarrangerats
vilseleda denlivsmedel får aldrigpresentationMärkning och ettav

avseendegäller särskiltDettapresumtive konsumenten av varan.
karaktär, identitet,synnerhet dessdå iochlivsmedlets beskaffenhet

datumuppgift,kvantitet,sammansättning,egenskaper, samtursprung
livsmedel intefårproduktionsmetod. Härutöverellertillverknings- ett

hardet inte 5 §.egenskaperverkningar ellertillskrivas som

märkningsuppgzfierObligatoriska

enligtmärkningsuppgifterdehuvuddragenNedan redogörs för somav
färdigförpackadeallafinnas påskallmärkningskungörelsen16 §
färdigförpackademed begreppetsammanhanglivsmedel. dettaI avses

för enskilda konsumenteravseddalivsmedellivsmedel sådana ärsom
i innan saluhållandet.placeradesdetförpackningoch dess som

livsmedlet på sådantdelvis omslutaeller sättskall heltFörpackningen
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innehållet ändras förpackningeninte kan eller ändrasatt öppnasutan att
4 §-

Det direktiv märkningskungörelsen grundar sig på ändradessom
1997. Dessa ändringar inte behöver tillämpas förrän år 2000som- -
har i juni införts i märkningskungörelsen1998 SLV SF 1998:15.
Redovisningen nedan från de bestämmelserna.utgår nya

Färdigförpackade livsmedel avsedda för detaljhandel skallärsom
märkas med uppgift om;

beteckning,
ingrediensförteckning,
mängd vissa ingredienser eller kategorier ingredienser,av av
nettokvantitet,
bäst före-dag förbrukningsdag,eller sista
speciella anvisningar för förvaring eller användning,

eller ñrmanamn och adress,namn
behövs avsaknadendast lämnas denna uppgift kanursprung avom

vilseleda konsumenten,
bruksanvisning, samt

10.verklig alkoholhalt.

Ovanstående märkningsuppgifter skall antingen självaanges
förpackningen eller på etikett fästs på förpackningen 8 §. Enligtsom
9 § nämnda kungörelse uppgifternaskall lätta förstå, välattvara
synliga och klart läsbara och beständiga. får inteDe på något sätt
döljas, skymmas eller avbrytas eller illustration.textav annan
Märkningsuppgiftema skall på svenska. Annat fårspråkanges
användas, skiljerstavningen endast obetydligt sig från svenskaom

§.11
Märkningsuppgifter beteckning,livsmedlets nettokvantitet, bästom

före-dag eller sista förbrukningsdag alkoholhalt skall isamt anges
synfält 10 §.samma

frånKungörelsen föreskriver vissa undantag bestämmelserna om
obligatorisk märkning 12 §. sådant undantag förpackningarEtt är att

returflaskormindre cm10 glas, harstörsta är änyta samtvars av som
beständig märkning saknar etikett, halsringoch eller krage endast
behöver märkas uppgift livsmedlets beteckning,med nettokvantitet,om
bäst före-dag eller förbrukningsdag.sista I sådana fall behöver
märkningsuppgiftema synfält.inte ianges samma
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beteckning

information vad förLivsmedlets beteckning skall konsumentenge om
märkningskungörelsen skall livsmedletsslags det Enligt §17är.vara

förbehållits livsmedletbeteckning ibeteckning med den somanges
föreskrifterEG-förordningar eller i grundar sigmedeller stöd somav

beteckning saknas skall densådanpå EG-bestämmelser. Om
livsmedlet i andra föreskrifterförbehållitsbeteckning somanges som

harRegeringen §beslutats Livsmedelsverket. 5genomav
bemyndigat Livsmedelsverket1971:807livsmedelsförordningen att

livsmedelsstandarder.föreskriva sådana
skall isaknas stället denbeteckningOm förbehållen angesen

vedertagen för livsmedlet ellerallmäntbeteckning i Sverige är ensom
beskrivning livsmedlet.av

Även livsmedel tillverkas och saluhålls ibeteckningar under vilka
eventuellt i förening med ytterligarefå användas,andra EES-länder kan

beskrivande infonnation.
får användaseller fantasinamn inte imärkesnamnEtt varumärke,

fantasinamn används måstestället för beteckning 18 §. Om ettvarans
produkten.kompletteras beskrivningdet med aven

skall uppgifter pulvrisering,beteckningI anslutning till omvarans
lämnas sådan uppgiftfrystorkning, koncentrering, rökning om enm.m.

vilseleds 19behövs för undvika konsumenterna §. Om ettattatt
joniserande strålning måste det märkas medlivsmedel behandlats med

behandlad med joniserandeeller strålninguttrycken bestråladnågot av
20§.

ingrediensförteckning

med ingrediens varjeEnligt märkningskungörelsen4 § ämneavses som
beredningen livsmedel ochellervid tillverkningenanvänts ettav som

finns kvar i den färdiga varan.
framgår huvudregeln allakungörelseAv 21 § nämnda äratt att

livsmedlet skalltillverka iingredienser föranvänts att anges ensom
skall fallandeIngrediensema stå iingrediensförteckning.

vid tillverkningstillfállet.vikt de hadestorleksordning efter den
rubrik innehållerlämplig ordetFörteckningen skall föregås somenav

ingrediens.
medingredienser den beteckningdet tillämpligt skallNär är anges

punkten vissa fall fårföljer under Ireglernasom av
användas.kategoribeteckningar
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Tillsatser funktionsnamnmed lämpligt antingensamtanges
tillsatsens vedertagna eller E-nummer 26 §. Om modifieradnamn en
stärkelse framställts från råvara kan innehålla gluten skallen som
beteckningen kompletteras uppgiftmed vilka denväxteromen
framställts från. Livsmedelstillsatser med likartad funktion samt
vitaminer och mineralämnen får gruppvis varvid plats ianges
förteckningen bestäms vikttotala 26 §. E-numret är ettav gruppens
identifikationsnummer utfärdat ochEU specifikt förärsom som
tillsatsen i fråga.

Av 27 § framgår förvilka regler gäller märkningsom av aromer.
32-33aI medges vissa undantag från huvudregeln. Bland annat

behöver ingen ingrediensförteckning för färsk frukt ochupprättas
grönsaker kolsyrat framgårdet beteckningensamt vatten attom av

har tillförts kolsyra.vattnet
För frukt- och grönsaksblandningar för blandningarsamt av

örtkryddor behöver frukterna eller grönsakerna respektive örtkryddoma
inte i fallande storleksordning efter vikt under förutsättning attanges
ingrediensförteckningen följs uttrycket ivarierande ellerproportionav
liknande uttryck 30, 31 §§.

I 29 § märkningskungörelsen föreskrivs vad gäller försom
ingredienser. s.k.En ingredienssammansatta ärsammansatt en

ingrediens i sin består flera ingredienser, majonnäs itur t.ex.som av
potatissallad. Huvudregeln alla ingredienser föratt använts attsom-
tillverka livsmedlet skall i förteckningen gäller för s.k.ävenanges -

livsmedel med vissa undantag. Enligt 29 § andra stycketsammansatta
får ingredienser i förteckningen med enbart sinasammansatta anges
beteckningar de mindre 25 det livsmedel deutgör än procentom av
ingår Detta gäller under förutsättning denatt sammansatta
ingrediensen har beteckning förbehållits i särskilda föreskrifteren som
eller den har beteckning allmänt vedertagen. Tillsatseräratt en som
måste dock alltid deklareras de har funktion i det färdigaom en
livsmedlet.

mängddeklaration

Mängddeklaration ingrediens eller kategori ingredienserav en av en
skall i vissa fall. bl.a.Detta gäller ingrediensen ellernäranges
kategorin ingår i beteckningen vanligtvis förknippaseller med denna av
konsumenterna, eller den framhävspå något i märkningensättom
34 §.

Mängden skall då ingå i beteckningen eller omedelbart intillanges
denna eller i ingrediensförteckningen 34 §. finnsDet vissa undantaga
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mängdfrån variation idessa bestämmelser då kan attantat.ex. enman
fråga blandningar frukter,inte eller ikonsumentens valstyr om av

där ingen ingrediensernagrönsaker, respektivekryddor örter av
påtagligt dominerar 35 §.

nettokvantitet

Förpackade livsmedel märkasEnligt märkningskungörelsen skall36 §
Nettokvantiteten behöver dock intemed uppgift nettokvantitet.om
minskar i volym ellerför livsmedel antingen avsevärt massaanges som

i köparensstyckevis eller Sammaeller saluhâlls vägs närvaro.som
nettokvantitet mindreundantag för livsmedel 5gäller är än gramvars

örtkryddoreller kryddor och 42 §.5 milliliter gäller-
livsmedlets vikt eller volym. SjälvasjälvaMed nettokvantitet avses

nettokvantiteten.iförpackningen får sålunda inte räknas
uppgifter dess vikt. Om livsmedletLivsmedel medskall märkas om

märkas med uppgifter dessi ställetbestår vätskor skall det omav
innehållande livsmedel stårvolym Förpackningar37 §. som

uppgift antalet tabletter,med kapslarläkemedel får märkasnära om
eller nettovolymnettovikt 38 §.eller liknande i stället för med

förbrukningsdagbäst före-dag eller sista

uppgiftmed datum för minstaLivsmedel skall alltid märkas om
eller för mycket lättfördärvligahållbarhetstid, bäst före-dag, 43 §

förbrukningsdag 45 §.livsmedel med sista
märkningskungörelsen med begreppet minstaEnligt 4 § avses

vilkendag fram till livsmedelhållbarhetstid, före-dag, denbäst ett som
särskilda egenskaper normalthar kvar deförvarats lämpligtpå sätt som

uttrycket förbrukningsdagMedförknippas med livsmedlet. sista avses
från mikrobiologisk synpunktlivsmedelden sista dag ärett som

förkunna förbrukas faramycket beräknaslättfördärvligt, utan attsenast
människoföda.det otjänligt tillär

hållbarhetstid skall med uttrycket bäst föreförDatum minsta anges
övriga falluppgift dagen i med uttrycketdatumet inkluderarnär om

Uppgift datumet skall med dag,bäst före utgången 44 §. om angesav
och får inte lämnas i kodformmånad och ordning, 44 §.år i nämnd

skall med uttrycketförbrukningsdagför sistaDatum sistaanges
antingen själva datumet ellerskall följasförbrukningsdag. Detta av en

märkningen. Uppgiftfinns i datumethänvisning till datumet omvar
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skall eventuellt år imed dag, månad och nämnd ordning, fårochanges
inte lämnas i kodform 45 §.

Enligt livsmedel16 § livsmedelslagen får märkts med5 sistasom
förbrukningsdag efter dennainte saluhållas utgången tid.av

för förvaring eller användningspeciella anvisningar

Enligt 48 märkningskungörelsen skall livsmedel med uppgift sista§ om
förbrukningsdag alltid märkas med anvisning hur det förvaras.skallom
Livsmedel uppgift för minsta hållbarhetstid,med datum bäst före-om
dag, skall märkas med förvaringsanvisning, det har betydelse förom
hållbarheten livsmedlet förvaras vid viss 49 §.att temperaturen

En tillverkare alltid frivilligtkan krav påsträngareange
förvaringstemperatur följervad Livsmedelsverketsän som av
föreskrifter. hanterar livsmedlet måste då följaDe densom
förvaringsanvisning med.märktärsom varan

eller firmanamn och adressnamn

Enligt märkningskungörelsen skall fárdigförpackade50 § livsmedel
alltid försedda med uppgift eller finnanamn och adressvara om namn
för antingen tillverkaren, förpackaren eller säljaren, denne ärom
etablerad inom EES-avtalets tillämpningsområde.

ursprung

Uppgift platsen för livsmedlets skall enligt 51 §om ursprung
märkningskungörelsen avsaknadlämnas denna uppgift kanom av
vilseleda konsumenterna. finns således inte något generelltDet krav om
ursprungsmärkning. finns det del särregler avseendeDäremot vissaen
produkter nötkött och färska frukter och grönsaker. Dessat.ex.som
regler kommer beskrivas under avsnitt 3.1.2.3.närmareatt

Se 16 § livsmedelsverks kungörelse SLVStatens FS 1996:5 hanteringom av
livsmedel.



35SOU Kartläggning1999:7

bruksanvisning

skall bruksanvisning finnasEnligt märkningskungörelsen52 § om
använda livsmedlet riktigtomöjligt påavsaknad sådan detgör att ettav

sätt.

10. verklig alkoholhalt

alkohol skall märkas medDrycker volymprocentmed 1,2änmer
alkoholhalten enligt märknings-53 §uppgift verkligadenom

kungörelsen.

identifikationsmärkningKungörelsen3.1.2.2 avom
livsmedelspartier

kungörelse medlivsmedelsverks SLV FS 1993:20StatensAv
identifikationsmärkningrådföreskrifter och allmänna avom
identifikationsmärkningensyftet medlivsmedelspartier framgår äratt

tillsynsmyndigheter snabbt skall kunna spåraföretag ochatt
Märkningenhälsorisk. således intelivsmedelspartier ärutgört.ex.som

avsedd för enskilda konsumenter.
gällerbestämmelse kravet påEnligt nämnda

oberoendealla livsmedelidentiñkationsmärkning annatav om
för särskilda livsmedelsgrupper.märkningsbestämmelserföreskrivs i

hållbarhetsmärkning där bäst före-daglivsmedel harDe som en
märkningen behöveri dock inteeller förbrukningsdagsista anges

gäller för livsmedelidentifikationsmärkas undantag§. Detta7 även
säljs till enskild konsument,fárdigförpackade deinte är när somsom

färdigförpackas förellerförpackats begäranpå köparens som
omedelbar försäljning 3 § 2.

på själva förpackningenskall återfinnasldentifikationsmärkningen
Uppgiften skall lättsärskild handling.eller där sådan isaknas, attvara

klart läsbar beständig 6 §.ochse,
mindre 10 cm behöver inte haFörpackningar änärstörsta ytavars

allmänna råd till detEnligt 6 §identifikationsmärkning 3 §. är
finns på ytterförpackningaridentifikationsmärkningönskvärt ävenatt

till flera förpackningar.små
färdigförpackade livsmedelförEnligt skall6 § --

fall bokstaven finnas påi lämpliga Lidentifikationsmärkningen och
fastad dennaetikett påförpackningen eller på .
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3.1.2.3 Särregler märkning vissaavseende livsmedelav

Utredningen har i föregåendede avsnitten redogjord för de generella
reglerna märkning livsmedelslagstiftningen,inom dvs. de reglerom

omfattar alla livsmedel. Utöver dessa regler finns dettyper ettsom av
antal särbestämmelser endast gäller för vissa livsmedelstyper.stort som

I detta avsnitt beskrivs sådana särbestämmelser kansom vara av
intresse för utredningen.

Näringsvärdesdeklarationer

Statens livsmedelsverks kungörelse SLV FS 1993:21 med föreskrifter
och allmänna råd näringsvärdesdeklaration reglerar bl.a. frågorom om
deklarationer för sådana livsmedel avsedda saluhållas tillär attsom
enskilda konsumenter.

Om det i märkningen förekommer påståenden näringspåståenden
livsmedel har speciella näringsegenskaper vad beträffar denatt ettom

energi det eller inte måste näringsdeklaration lämnassom ger, ger en
8 §. Motsvarande detgäller i märkningen förekommer påståendenom

livsmedel har speciella näringsegenskaper beträffande deatt ettom
näringsämnen det innehåller eller inte innehåller. Det gällersom samma
vid påståenden livsmedel energi eller innehålleratt ettom ger
näringsämnen i hög eller låg grad. Enligt § denna kungörelse5 avses
med näringsämnen i detta sammanhang, protein, kolhydrat, fett,
kostfiber, natrium vissa vitaminer och mineralämnen.samt

I enlighet med denna kungörelse får det i märkningen inte
förekomma andra näringspåståenden sådana energi ellerän som avser
de nämnda näringsämnena 9 §.ovan

Informationen skall samlad ställepå i tabellform eller,ettges om
inte tillåter, i linjär form. skallDen på väl synlig platsutrymmet anges

med tydliga och beständiga tecken Uppgifterna6 §. skall påanges
svenska. Dock får språk användas, märkningen ändå kanannat om

förståelig för konsumenter med svenska modersmålanses vara som
7 §-

Kungörelsen reglerar huroch olika uttryck, anspelaräven när som
på de olika näringsämnena, får användas i märkningen såsom uttrycken
sockerjii eller vanligt socker tillsatt.inte

Djupfrysta livsmedel

Utöver märkningskungörelsens föreskrifter gäller särskilda
märkningsregler för djupfrystade livsmedel särskildutansom
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återfinns isärreglerDessakonsument.enskildsäljs tillberedning
föreskrifter1993: 16 medFSkungörelse SLVlivsmedelsverksStatens

inteKungörelsen gällerlivsmedel.djupfrystarådoch allmänna om
glass och glassvaror.

märkt.livsmedel skalldjupfrysthurreglerarKungörelsen ett var
idjupfrystuttrycketskallkungörelsenämndaEnligt §9 anges

livsmedlet skalldjupfrystabeteckning. Detlivsmedletsanslutning till
hosdet kan förvaraslängehurinformationmedmärkasäven omen

särskildeventuella krav pålagringstemperatur typsamtmottagaren, om
möjligtuppgifter detskall gör attlagringsutrustning. Härutöver somav

efterbör frysaslivsmedlet. Texten inteidentifiera varupartiet anges
förpackningen.påskall ocksåmotsvarandeellerupptining anges

näringsändamålsärskildaLivsmedel för

märkningbestämmelsernagenerelladeförredogjortsTidigare har om
näringsvärdesdeklarationer. dessaUtöverbestämmelsernaförsamt om

förlivsmedelmärkningsregler för s.k.särskildagällerbestämmelser
ändamål.särskilda

i dettanäringsändamålsärskildalivsmedel förMed avses
sammansättning ellersärskildtill följdsådanasammanhang avsom

från övriga livsmedel,skiljasklart kantillverkningsmetodsärskild
de ha ochändamålnäringsmässigaför delämpar sig somsom uppges

lämplighet framgår. Dennadennasådantsaluhålls på sätt attett
livsmedelsverks kungörelse SLV FSi § Statensdefinition återfinns 2

livsmedel för särskildarådoch allmännaföreskrifter1993:31 med om
näringsändamål.

näringsändamål skall tillgodose desärskildaförlivsmedels.k.Ett
ocheller friska småbarnspädbarnfriskahosnäringsbehovensärskilda

särskildkan haellerbehöver ettnytta avenpersoner som --
livsmedel 3 §.iintag vissakontrollerat ämnenav

livsmedlets särskildaskallkungörelsenämndaEnligt §5
till livsmedletsanslutningiegenskapernäringsmässiga anges

för friska spädbarnavseddalivsmedelskallDock är.beteckning. som
upplysningmärkta medställetifriska småbarneller omvara

ändamål.livsmedlets avsedda
eller desärskilda beståndsdelarlivsmedletsoch mängdenArten av

särskildalivsmedlet desstillverkningsmetodspeciella gersom
skallförpackningen. Dessutomframgå påskallkaraktärnäringsmässiga

protein, kolhydratermängdenuppgiftmedmärktlivsmedlet omvara
kilojoule kJ ochuttryckt ienergiinnehållfett dessoch samt av

kilokalorier kcal.
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Härutöver får livsmedel omfattas denna kungörelse ochsom av -
tillgodoser behoven hos behöver, eller kan hasom personer som en

särskild kontrollerat intag vissa i livsmedelnytta ett ämnenav av
betecknas dietetiska eller för dietkost.som

livsmedelNya "novel foods "-

Den 15 maj trädde1997 Europaparlamentets och rådets förordning
EG 258/97 den januari27 1997 livsmedel ochnr av om nya
livsmedelsingredienser i kraft. Förordningen till alla delar bindandeär
och direkt tillämplig i alla EU:s medlemsstater. Förordningen innebär

alla livsmedel och livsmedelsingredienser skall-att innannya nya
själva produkten släpps på marknaden bedömas ansvarigaut av-
myndigheter. livsmedelNär godkänts EG-kommissionen kanett nytt av
det saluhållas andra livsmedel med beaktande desom av
märkningskrav och Övriga villkor för hantering prövningen kansom
medföra.

Nya livsmedel begrepp täcker in sådana livsmedelär viett som som
tidigare inte konsumerat inom EU. Som livsmedel räknas livsmedelnya
och livsmedelsingredienser bl.a.som

framställs från och djur inte tidigareväxter föranväntssom-
livsmedelsproduktion inom EU,
tillverkas med produktionsmetoder normalt inte använts närsom-
metoden innebär betydande förändringar livsmedlet, ellerav
innehåller eller framställt från eller med hjälpär genetisktav- - -
modifierade GMOY.organismer

Artikel 8 i förordningen behandlar märkning livsmedel. Artikelnav nya
de obligatoriska krav på märkning finns särskildaanger som som

bestämmelser för de livsmedlen och livsmedelsingrediensema.nya
Av märkningen skall framgå vilka egenskaper har förändratssom

vilken metod för uppnå dessa egenskaper.samt använts Dettaattsom
innebär alla genmodifierade färska frukter och grönsaker ochatt
spannmål skall märkas. gäller förDetta sådana övriga livsmedeläven
framställda med genteknik skiljer sig från traditionellt framställdasom
livsmedel.

Om bl.a. från djur har överförts till så skall det framgåväxtergener
märkningen. Härutöver skall det framgå märkningenav ettav om

2Med genetiskt modifierad organism biologisk enhet kan förökaavser en som
sig eller överföra genetiskt material. genetiskaDet materialet har ändrats ett
sådant inte förekommer naturligt.sätt som
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kanfrånkommer någotlivsmedel innehåller ämnen somsomnya
allergier.exempeltillorsaka hälsoproblem,

företagen dock intebehöverförordningnämndamedI enlighet
extraktionsmedel, och inte heller kött,ellermärka tillsatser, aromer

framställts med genteknik.foderätitmjölk djuroch frånägg somsom
genteknikmärkningbeslut1998fattade vårenEU ett avom

1139/98 denförordning EGrådetsmajs;genmodifierad soja och nr av
ilivsmedel det demdessaskallförordningenEnligt26 maj 1998. om

från genmodifieringhärrörproteinellerpåvisagår DNAatt som -
modifierad ellergenetisktframställd från sojamärkas med texten

hadeprodukterDessamodifieradgenetiskt majs.frånframställd
kraft.livsmedel iförordningen trättgodkänts redan innan nyaom

Nötkött

upprättandeaprilden 199721820/97Rådets förordning EG omavnr
nötkreatur ochregistreringidentifiering ochförett system omavav

trädde i kraft den julinötköttsprodukter 1nötkött ochmärkning av
frivillig till och medförordningenenligtnötkött ärMärkning1997. av
bestämmelserförordningensskallDockår 1999. om

första juliden 1998. Dettafr.o.m.redanursprungsmärkning tillämpas
ursprungsmärka parti färskt ellerönskarinnebär den aktör ettatt som

det i enlighet medjuli 1998fr.o.m. den 1fryst göranötkött måste --
förordning.denna

bli obligatorisktdetkanjanuari år 2000Från och med den attl ange
slaktat.ochuppföttfött,det land där djuret är

denlivsmedelsverk tillStatensharRegeringen attutsett vara
specifikationer,godkännaskallbehöriga myndigheten varasom

förövergripandedetoch hakontrollorganoberoende ansvaret
antalgodkänti sinLivsmedelsverket harnötköttsmärkning. tur ett

Verkethandelsleden.kontrollen iskall skötakontrollorgan som
tillsynverket redan harde företagkontrollenförkommer ståatt somav

styckningsföretag.ochslakterierde flestadvs. störreöver,
försäljningsställeorganisation påVarje aktör eller attett som avser

förordningen-enligtuppgifternötkött medmärka ursprung,som anger
skall överlämnaproduktionsförhållandensärdrag ellervissa en-

SpecifikationenLivsmedelsverket.godkännande tillspecifikation för
kontroll därav.används ochspårhetsmetoderskall innehålla alla som

märkningsuppgifterinnehålla despecifikationenskallHärutöver som
nötköttsförpackningen.etikettenskall finnas på
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Färska fukter och grönsaker

Av rådets förordning EG 2200/96 den 28 oktober den1996nr av om
organisationen marknaden för frukt och grönsaker,gemensamma av

framgår frukt och grönsaker levereras färska till konsumenternaatt som
skall märkas med uppgifter klass, och Uppgifternasort,om ursprung.
skall läsligt och tydligt. Produkterna behöver inte ianges presenteras
förpackning under förutsättning detaljhandlaren förser deatt varor som
saluförs med skylt med tydliga och läsliga bokstäver deen som anger

nämnda uppgiftema.ovan

3.1.2.4 Ansvar för reglerna märkning följsatt om

Enligt livsmedelslagen åligger det den driver verksamhet attsom en
vidta åtgärder så livsmedelslagstiftningen följs vad gäller märkning.att
Varje led säljer livsmedel har således för korrektett ettsom ansvar
märkning. innebärDet flera har tillverkare,att ansvaret, t.ex.
förpackare, importör, grossist och detaljist. Huvudansvaret åvilar den

har bästa förutsättningar uppfylla märkningen.attsom
Enligt livsmedelsförordningen det kommunernaär försom svarar

kontrollen märkningsreglema följs. Om kommunattav en
uppmärksammar reglerna inte följs får kommunen meddelaatt
föreläggande eller förbud uppenbart behövs för lagen ellerattsom -
föreskrifter meddelats med stöd lagen, eller finns i EG-som av som
förordningar skall efterlevas 25 livsmedelslagen.§ I beslutett om-
föreläggande eller förbud kan tillsynsmyndigheten vite.utsätta

3.1.3 Pågående internationellt arbete

Såsom tidigare redovisats den svenska livsmedelslagstiftningenär
avseende märkning och presentation EG-rätten i huvudsakgenom
harmoniserad med övriga medlemsländers lagstiftning på området.
Nästan all nationell lagstiftning på området utgår från EG-rätten. Om
Sverige önskar få till stånd revidering de gällande reglernaen av nu
området så måste detta ske inom för det europeiska samarbetet.ramen

Frågor märkning livsmedel behandlas inom detäven övrigaom av
internationella samarbetet så inom det globala, Codexsom mer
Alimentarius, inom det nordiska samarbetet. I detta avsnittsom
kommer kortfattad redogörelse för vad pågår inom deten som
internationella arbetet vad beträffar märkning och presentation av
livsmedel lämnas.att
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Codex Al imentarius

livsmedelregelverk fördetpåAlimentariusCodex är namnet som
FoodFAO/WHOJointunderutarbetats inom FN:s namnetram

and AgricultureFoodFAOFN-organenStandards Programme.
OrganizationHealthWorldWHOochOrganization ansvarar

bådedelenharFAOadministrationen, störreför avgemensamt men
skyddamedSyftet ärekonomiskt attprogrammetpraktiskt och ansvar.
handelinternationelliredlighetochhälsakonsumenternas garantera

med livsmedel.
bildades årstandardiseringsprogrammetgenomförakunnaFör att

högstadetCAC,Commission ärAlimentariusCodex1962 som
förfrån deCAC representanterbeslutande är sammansattorganet. av

medlemsländerna.närvarande 161
alla ärenden. Dessaförberederunderkommittéerhar 30CAC som

övergripandegenerella elleridelaskankommittéer tre grupper;
ifinnssamordningskommittéer. Detochvarukommittéerkommittéer,

Märkningskommitténdessaochkommittéergenerellaåttadag en av
flestaproduktion.ekologisk Demärkninghandlägger frågor samtom

Vidår.vissa endastår,gångsammanträder vartannatkommittéer peren
förstaiSverige experterkommittémötenaolikade representeras av

Livsmedelsverket.ochJordbruksdepartementethand från-
landstegprocedur och varjeenligtuppbyggtCodexsystement är en

undersynpunkterskriftligalämnatillfällentvåhar minst att
beslutasVid CACår.sammanträderCACprocedurens gång. vartannat

till.kommit framkommittémötenaförslagde somom
förarbetsgruppsammanträderCodexmötevarjeInför en

förberedandedennaBryssel.i IministerrådetunderCodexfrågor
i vissahållningEG-kommissionenföreslårarbetsgrupp gemensamen

frågor intedrivitSverigeundantagsfall harvissafrågor. I som
EG-lagstiftning.gällandemedöverensstämmer

Sverigeochinom EUunder ävensådan fråga översynEn är somsom
pr0centsregeln3.s.k. 25-denändringdrivit i Codex är aven

EU-inträdetförevi hademärkningdentillbakafåSverige vill typ av
livsmedel.ingredienser iinformationallergiker bättreoch omsom gav

fråganMärkningskommitténidrivit ärSverigefrågaEn somannan
framkallakändaärlista attämnenöverupprättaatt somenom

består flerai siningrediens3 ingrediens turs.k. ärEn avsammansatt somen
19märkningskungörelsen SLV 1993:FSstycketandraEnligt 29 §ingredienser.

medingrediensförteckninglivsmedelsiingredienserfår ettsammansatta anges
dedet livsmedel25mindrede procentbeteckningar änsina utgörenbart avsom

ingar
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överkänslighet. Båda dessa frågor har vunnit gehör bland övriga
medlemsländer och utkast till ändring gällandeett standard harav
utarbetas. Arbetet har nått det i proceduren då kommitténsstegnu
utkast till standard sänds for slutligt godkännande listan- och ävenav

procenttalet, den frågan löses vid kommittémötenästa iav aprilom
1999 vid CAC.-

Andra frågor för närvarande behandlas i Märkningskommitténsom
märkningär GMO-produkter och hälsopåståenden.av
Alla länder har Codex Contact Point. Denna funktion innehas ien

Sverige Livsmedelsverket.av

Norden

Nordiska ministerrådet NMR bildades år 1971 ärsom ett- -
samarbetsorgan för de nordiska ländernas regeringar. Beredning,
samordning och uppföljning ministerrådets ärenden sker framför alltav
ministerrådets sekretariat NMRS i Köpenhamn. Under NMR arbetar ett
15-tal ämbetsmannakommittéer, och med för ämnesområde.ettvar ansvar

Under år 1998 har tvärsektoriellt samarbeteett märkningom av
livsmedel T värmärkprojektet initierat med utgångspunkt från bl.a.
Sveriges för ordförandeskapsåret i NMR. Femprogram
ämbetsmannakommittéer deltar i detta samarbete- de har försom ansvar
frågor gällande livsmedel, jord- och skogsbruk, miljö och fiskeri samt
konsumentfrågor med två representanter var.-

Kunskap saknas i dag hur märkningen helhet i deom utsom ser
nordiska länderna, liksom hur konsumenterna i praktiken använder sigom

den. Med stöd högsta politiska nordiska nivå skall denav av
tvärsektoriella belysa området och fram sådan helhetsbild.tagruppen en

Härutöver planeras tvärsektoriellt samarbeteett bl.a.om-
konsumentinfonnation mellan de två ämbetsmannakommittéema som-
handhar konsumentfrågor och frågor livsmedel.om

Ministerrådet tillsatte år 1993 arbetsgrupp för formuleraatten ett
nordiskt på prisinformationgemensamt synsätt till konsumenter.

Arbetsgruppen bildar nätverk mellan de olika myndigheterett i desom
nordiska länderna tillsyn prisinfomiationslagenutöver och arbetar forav

nordisk samordning vid implementeringen det prisdirektivet.en av nya
I detta sammanhang bör också danska regeringennämnas tillsattatt
kommission skall utreda konsumentinforrnationen i Danmark.en som

Kommissionens uppdrag påminner mycket det uppdrag dennaom som
utredning har. Kommissionen skall redovisa sitt uppdrag i april 1999.
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sällskapsdjurFoder för3.2

urfoder3.2. 1

kraft år 1986foder trädde i1985:295nuvarande lagendenNär om
bl.a.innebar det1961årfrånlag atttidigareoch ersatte en

fodertillvidgadeslagstiftningen ävenför atttillämpningsområdet avse
bl.a.för dettaSkälenoch katt.hund attsällskapsdjurtill vissa manvar

allsidigkraventillgodoseochkvalitetenville entrygga
foderfärdigproduceratbl.a.anfördesproduktinformation. Det att

omfattning. Såledesioch katterhundarför utfodringanvändes storav
kvalitetgrundläggande krav påuppfylldefodersådantdet viktigt attvar

reglerades.fodertillsatseranvändningensamt att av
väsentligansågsuppgifterlämnaskyldighetEn att varanom

detsådantoch berettfárdigförpackat sätt attsäljs etteftersom foder
påkännedomsigskaffa annatsvårtför konsumenten är att om varan

förpackningen.pålämnasuppgifterdeänsätt somgenom
därefter. Bl.a.årenundergångernågrarevideratsharFoderlagen

användningförbudinfördes1988det år motkan avattnoteras
självdöda djurfrånframställts köttandrafodermjöl eller avsomvaror

kadaverförbudet.djurslaktadedelarförändradeeller från sjukligt av
omfattasvilka djurvadtillämpningsområdetVidare har bl.a. somavser

kraftträdde ilagenändringenlagstiftningen vidgats. Den senaste avav
den ljuni 1998.

foder3.2.1.1 Lag om

dvs.med foder,vadframgårfoderlag 1985:295§Av 1 avsessomom
inklusivedjurutfodringföranvändasavseddär att avvara som

Även betraktassådanatillförssällskapsdjur. ämnen somvarorsom
foderi enskilda hemhanteringsjälvadock integällerfoder. Lagen av

för sällskapsdjur 2§.avsett
myndigheteller denregeringenfårlagEnligt nämnda§8 som-

falli enskildaföreskrifter ellermeddelaregeringen bestämmer -
försäljning,tillverkning,införsel,villkor förbesluta bl.a.om

foder.hanteringanvändning och av
bemyndigatfoder1998:213förordningi §Regeringen har 3 om

kanföreskrifter, bl.a.sådanameddelajordbruksverkStatens att som
foder.märkning avavse
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Föreskrifter foderom

kap.I 5 37-50 §§ Jordbruksverkets Föreskrifter SJVFS 1993:177 om
foder regleras frågor märkning foder.om av

Enligt föreskrifterna foderleverantör skyldigär märka foderatten
med de uppgifter framgår bestämmelserna i nämnda kapitel. Isom av
bestämmelserna föreskrivs bl.a. märkningen inte fåratt vara
vilseledande eller intryck fodret har särskilda egenskaperattge av om
dessa egenskaper generella. skallHärutöverär märkningen utföras på
svenska och tydlig, lättläst och svår utplåna.attvara

3.3 Hushållskemikalier, hygieniska
produkter och förbrukningsartiklar

Inom dagligvaror finns det del produkter inte omfattasgruppen en som
någon speciallagstiftning det gäller frågor märkningnär ochav om

presentation. Exempel sådana produkter förbrukningsartiklarär samt
de hushållskemikalier inte, i enlighet med gällande lagstiftning påsom
området, bedömts brandfarliga, hälso- eller miljöfarliga. Vidsom
märkning och presentation sådana produkter skallav
marknadsföringslagens och prisinformationslagens bestämmelser
tillämpas.

Frågor märkning och presentation de dagligvaror ärom av som
livsmedel regleras således inom för antingenramen
marknadsföringslagen 1995:450, prisinformationslagen 1991:601
eller miljöbalken 1998:808. Därtill kommer de författningar som
meddelats med stöd nämnda lagar; förordningen 1998:941av ovan

kemiska produkter och biotekniska organismer och förordningenom
1993:1283 kosmetiska och hygieniska produkter vissaom samt
föreskrifter utfärdade Kemikalieinspektionen eller Läkemedels-av
verket. Härutöver omfattas några dagligvarortyper ävenav av
bestämmelserna märkning i lagen brandfarliga och explosivaom om

1988:868.varor
Utredningen har i tidigare avsnitt redogjort för marknadsförings-ett

och prisinformationslagen andra författningar reglerarsamt som
prisinfomiation till konsumenter. författningarDessa kommer således
inte behandlas i detta avsnitt. Utredningenatt vill dock här nämna en
förordning vissa dagligvaror omfattas och tidigaresom av som
behandlats; förordningen 1994:276 jämförpris på andra änom varor
livsmedel. Förordningen reglerar hur jämförpris, för vissat.ex.
förbrukningsartiklar, skall beräknas.
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för deredogöra generellahuvudsakikartläggning kommerDenna
området.bestämmelserna gäller inomsom

EG-rätten3.3. l

lagstiftningensvenska avseendedenUtredningen har tidigare nämnt att
EG-rätten i huvudsaklivsmedelmärkning presentation äroch genomav

området.lagstiftning på Detländersharmoniserad med övriga samma
hygieniskamärkningreglerarförfattningarbeträffande degäller avsom

klassificerade farliga.hushållskemikalierprodukter de ärsamt somsom
EG-direktivi huvudsakdetdetta område ärInom treär som av

bl.a. märkningdirektivenTvåbetydelse för kartläggningen. avavserav
den juni67/548/EEC 27 1967direktivfarliga rådetsämnen; av om

klassificering,författningaroch andratillnärmning lagar omav
direktivrådetsfarligaförpackning och märkning ämnen samtav

tillnärmning medlemsstaternasjuni 198888/379/EEG den 7 avomav
klassificering, förpackning ochförfattningarlagar och andra om

direktivberedningar. Dessamärkning farliga ärpreparatav
Kemikalieinspektionenslagstiftninginförlivade i svensk genom

och märkningklassificeringföreskrifter 1994:12KIFS avom
kemiska produkter.

föreskrifter KIFS 1998:8Kemikalieinspektionens3 kap.I om
finns bestämmelserorganismer,biotekniskakemiska ochprodukter om

miljöfarliga kemiskahälso- ochförvaringförpackningar och av
88/379/EEGändr. dir.bestämmelsenprodukter. Därigenom har av

vamingsmärkning införts.taktilochförslutningarbamskyddandeom
i samband med inträdetSverigedetta sammanhang börI nämnas att

för farligamärkningskrav vissafick undantag för sinai EU strängare
Översynen till allaEG-lagstiftningenoch beredningar. ärämnen av

tillkrav frambehållas dessakanSverigedelar inte slutförd och
utgången år 2000.av

och hygieniska produkter;kosmetiskadirektivettredjeDet avser
tillnärmningenjuli 1976den 27direktiv 76/768/EEGrådets avomav

direktivprodukter.kosmetiska Dettalagstiftningmedlemsstaternas om
genomförtprodukter i Sverigehygieniskaavseende märkningär av

kontrollföreskrifter 1995:22Läkemedelsverkets avomgenom
produkter.kosmetiska och hygieniska
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3.3.2 Miljöbalken

Den första januari lagen1999 upphävdes 1985:426 kemiskaom
produkter och miljöbalken 1998:808.ersattes av

Kemiska produkter behandlas i kap. miljöbalken.14 Regeringen
eller den myndighet regeringen bestämmer får föreskriva attsom
balkens bestämmelser kemiska produkter skall tillämpasom en vara

innehåller eller har behandlats med kemisk produkt,som en om varan
på grund sina egenskaper kan befaras medföra skada på människorav
eller miljön eller andra intressen skall skyddas denna balksom genom

kap.14 1 §.
Enligt kap. skall den tillverkar eller till14 § Sverige för7 insom en

kemisk produkt bioteknisk organismeller till det finnsatten se en
tillfredsställande utredning för bedömning vilka hälso- ellerav
miljöskador produkten eller organismen kan orsaka. Utredningensom
skall gjord i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Denvara
skall innehålla bedömning produktens egenskaper från miljö- ochen av
hälsoskyddssynpunkt.

yrkesmässigtDen tillverkar, för till Sverige eller överlåtersom en
kemisk produkt eller bioteknisk organism skall märkningen genom
eller på lämna de uppgifter dvs. den produktinformationsättannat som
behövs till skydd för människors hälsa eller miljön kap.14 8 §.

Regeringen eller myndighetden regeringen bestämmer färsom
meddela ytterligare föreskrifter produktinformation 14 kap. 24 §.om
Genom 8 § förordningen 1998:941 kemiska produkter ochom
biotekniska organismer respektive förordningen6 § 1993:1283 om
kosmetiska och hygieniska produkter har regeringen bemyndigat
Kemikalieinspektionen respektive Läkemedelsverket meddelaatt
sådana föreskrifter.

3.3.2.1 Kemikalieinspektionens föreskrifter klassificering ochom
märkning kemiska produkterav

kemiskEn produkt måste utredas hälso- och miljösynpunkt denur av
tillverkar förprodukten eller in den till Sverige 14 kap. 7 §som

miljöbalken, vilket beskrivits i föregående avsnitt. Om sådanen
utredning visar kemisk produkt har hälso- eller miljöfarligaatt en
egenskaper måste klassificeras försesden och med produktinformation
i form förpackningsmärkning. exempel dettaEtt på våraärav
vanligaste maskindiskmedel klassificerats i faroklassen frätandesom
och därför skall förpackningsmärkas med farosymbolen
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kemikalier i dagligvaruhandelAndreaskorset. exempel påAndra som-
ochpropplösareputsmedel,omfattas lagstiftningdenna är t.ex.av -

tändvätskor.
kemiska produkter skallmiljöfarligaAlla hälso- eller vara

medenlighet Kemikalieinspektionensiklassificerade och märkta
märkning kemiska produkterochföreskrifter klassificering avom

marknaden. Syftet medfår släppasinnan deKIFS 1994:12 ut
alla kända hälso- ochbelysaklassificeringen ämnesär ettatt

miljöfarliga egenskaper.
frånklassificering och märkning utgårförgällerDe kriterier som

ingående bilaga till3 KIFSoch haltundersökningsresultat ämneav
från allkriterierna skall utgåutifrânVid bedömning1994:12. man

hälso- och miljöfarligaproduktenstillgänglig information om
finns för både ochhälsofarlighetegenskaper. förKriterier ämnen

kriterier förendastberedningar5. miljöfarlighet finnsFör ämnen.ännu
klassificering produktföreskrifter innebärnämndaEnligt §7 att en
och produkten tilldelasfaroklasserflerainplaceras i eller atten

märkningen medi sinKlassificeringentillämpliga riskfraser. styr tur
riskfraser.farobeteckningar ochfarosymboler,

andraoch släppertillverkare, importörerEnligt alla9 § utär som en
marknaden skyldiga tillprodukt påmiljöfarlig kemiskhälso- och att se

med följande uppgifter;förpackningsmärkt på svenskaprodukten äratt

beteckning,handelsnamn eller
bidrar till produktenskemiskt varje2. på ämne somnamn

hälsoskadliga,måttligtfarlighet undantaget de
farobeteckningar,farosymboler med4.

riskfraser,
skyddsfraser,

produktentill den släppttelefonnummeradress och som utnamn,
på EES-marknaden,

försäljning fordrar tillstånd enligtifalloch adresssäljarens namn
ochkemiska produkter1998:941förordningen14 § 2 om

biotekniska organismer,
klassificeringslistan°istårordet EG-märkning samtämnetom

med eventuellt EG-nummer, samt
beredningar saluhållsgäller förvolyminnehållets vikt eller10. som-

detaljhandel.ii konsumentförpackningar

4 bilagaSe
5 blandningar eller lösningarsammanhangMed beredningar i detta somavses
består två eller flera ämnen.av
6 1994:12bilaga till KIFSKlassificeringslistan är en
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Märkningsuppgiftema skall antingen på själva förpackningenanges
eller på etikett fästs på förpackningen 16 §, med undantag försom
sådana hälso- och miljöfarliga kemiska produkter så småär attsom
tydlig märkning förpackningenpå inte möjlig. Detta undantag gällerär
under förutsättning farosymbolproduktnamn, med farobeteckningatt
finns förpackningen hänvisning till märkningssedelngörssamt att
18 §.

förpackningEn får aldrig försedd med märkning ellervara annan
produktinformation kan motverka syftet med nämnda föreskriftersom
15 §-

Enligt 10 § nämnda föreskrifter skall identitet medämnesett anges
internationellt erkänd kemisk benämning. Enligt behöver11 § ämneten

inte halten understiger den där beredningen varkengränsanges om
bedöms hälsoskadlig eller irriterande. Blir raden lång fårsom av namn

utelämnas obetydligt bidrar tillämnen beredningengöraattsom
hälsofarlig. bestämmelseDenna ingår iäven ämnenavser som
beredningar.

F arosymboler med farobeteckningar skall utfonnas på det sätt som
i bilaga 2 till KIFS 1994:12. hälsofarligaFör kemiska produkteranges

skall symbol med farobeteckningen väljas med hänsyn till den
allvarligaste hälsoeffekten 12 §.

Enligt föreskrifter14 § nämnda skall farosymbolema utformas i
på orangegul botten och täcka minst tiondelsvart förutrymmeten av

märkningen. Symbolen skall dock minst 1 cm.uppta en area om
Märkningen skall tydlig, lättläst och iögonfallande avskildsamtvara

från Märkningen skall plaeras så den kan läsastext. attannan
horisontellt förpackningen i sitt normalläge. Härutöver skallnär är
märkningen utföras och placeras förpackningen på sådant sätt att
den förblir läsbar tills innehållet förbrukat 16 §.är

Om hälso- eller miljöfarlig kemisk produkt försedd med bådeären
inner- och ytterförpackningar skall förpackningarnabåda märkta ivara
enlighet med dessa föreskrifter 19 §.

Enligt 4 § Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 1998:8 om
kemiska produkter och biotekniska organismer skall
konsumenttillgängliga förpackningar giftiga och mycket giftiga,av
frätande hälsoskadliga produkter dessutom ha kännbar taktilsamt
vamingsmärkning, upphöjd liksidig vamingstriangel för synskadade.en
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Nedan lämnas exempel hur märkning
nämndaenligt föreskrifter kan utfonnad.vara

Farosymboler

Mycket Hälsoskadligbrandfarligt Farobeteclcningar

Handelsnamneller beteckningSOL AB

brandfarligtMycket
RiskjraserFarligt vid inandning

Undvik kontakt med ögonen

antândningskällorFörvarasätskiltfrån
Rökningförbjuden

elektricitetVidtagåtgärder statisk -Riskfrasermot
inteFår i avloppettömmas

Förvarasoåtkomligtförbarn

In häll T l 90V Ingaende kemiskaämnes namn

Namn,adressoch telnr. till tillverkareNamnadressochtelnr
eller släpperimportör utannansom

produktenpå marknaden EESinom

Förordningen kosmetiska och hygieniska produkter3.3.2.2 om

kosmetiskaförordningen och hygieniskaAv 1 § 1993:1283 om
produkter åtskillnadframgår det inte någon på produkterna.görsatt

produkter betraktas i dettaKosmetiska och hygieniska sammanhang
kommer kosmetiska produkter indirektprodukttyp. Således attsom en

behandlas i detta betänkande utredningen tidigare vilketvalt-trots att
framgår inledningen till detta betänkande exkludera sådanattav -
produkter i utredningsarbetet.

med kosmetiskaEnligt bestämmelse och hygieniskanämnda avses
avseddaprodukter eller beredningar appliceras påämnen är attsom

eller tänder ochmänniskokroppens delar på slemhinnor iyttre
eller parfymeramunhålan. i syfte dem, förändraDetta rengöragörs att

skydda dem ellerderas utseende, korrigera kroppslukt, bibehålla dem i
skick.gott

Enligt förordning får Läkemedelsverket föreskriva2 § denna att
bestämmelsen produktinformationi miljöbalken skallävenom
tillämpas hygieniskapå kosmetiska och produktersådana som
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kemisk produkt och påinnehåller grundbehandlats medeller har aven
skada människor eller i miljön.medförasina egenskaper befaraskan

föreskrifter behövs förmeddela deLäkemedelsverket får som
produktinformationbestämmelsen 6 §.tillämpningen omav

kosmetiska hygieniskaochkontroll3.3.2.3 Föreskrifter avom
produkter

föreskrifter LVFS 1995:22Läkemedelsverket meddelathar närmare
produkter.hygieniska Dessa föreskrifterochkontroll kosmetiskaom av

förpackningsmärkning.innehåller krav på
skall enligt nämndasaluförs 11 §hygienisk produktNär en
behållareoch märkt medföreskrifter förpackningproduktens vara

följande uppgifter;

eller importör,på tillverkareoch adressnamn
antal,volym ellerkvantitet vikt,angiven som

hållbarhet,datum för lägsta
tillverkningspartiets nummer,

detta inte tydligt framgåranvändningsområde,produktens om av
produkten,presentationen av

ingrediensförteckning,9 samt
vamingstexter.ev.

lättlästamärkningsuppgifter skall placeradOvanstående samtvara
skall skrivna svenskasynliga §. påså så de väl 11 Desätt äratt vara

tillverkareoch adress på ellermed undantag för uppgift om namn
hygieniska produkt får aldrigingrediensförteckning.importör Ensamt

produktenkan tillägna egenskaperförsedd informationmed somvara
den inte har 12 §.som

datum för lägsta hållbarhet

före följtskall med Bästför lägsta hållbarhetDatum textenanges av
på förpackningeneller uppgifterantingen direkt datumangivelse om var

tydligt ochskall återges bestå månaddatumuppgift finns. Datumet av
och år i nämnd ordning.

obligatorisk förinte produkter medUppgift hållbarhetsdatum ärom
månader.hållbarhetstid överstiger 30en som
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ingrediensförteckning

hygieniskEn ytterförpackningprodukts skall försedd medvara en
förteckningen beståndsdelar.produktens Bestândsdelama skallöver

i fallande efter viktordning den de hade då denämnas tillsattes.
Förteckningen ingredienser.skall föregås ordetav

Enligt nämnda föreskrifter skall beståndsdelarna11 § identifierasg
med den generiska benämningen i den inventeringsom avses som
utkommit i den officiella EG-tidningen eller, sådan saknas, någonom

följande benämningar; INCI-benämning, benämning i Europeiskaav
fannakopén, den generiskainternationella benämningen som
rekommenderas Världshälsoorganisationen, EINECS-, IUPAC-,av
CAS- eller fargindexnummer.

3.3.2.4 för märkning följsAnsvar reglernaatt om

Enligt miljöbalken yrkesmässigtskall den tillverkar, för in tillsom
Sverige eller överlåter kemisk produkt eller bioteknisk organismen

märkning eller på lämna de uppgifter behövs tillsättannatgenom som
skydd för människors hälsa eller miljön. Enligt miljöbalken kan den

med uppsåt eller oaktsamhet bryter reglerna märkningmotsom av om
dömas till böter eller fängelse.

Av Kemikalieinspektions föreskrifter KIFS 1994:12 framgår att
för kemisk produkt klassificerad och märkt åliggeräransvaret att en ev.

alla säljer kemisk produkt, oberoende i leverantörskedjansom aven var
de befinner sig. centrala tillsynen efterlevnadenDen över av
bestämmelserna märkning vad beträffar kemiska produkterom som-
klassificerats hälso- eller miljöfarliga utövassom av-
Kemikalieinspektionen och den lokala tillsynen kommunerna.av

Vad gäller hygieniska produkter så åligger det enligt-
Läkemedelsverkets föreskrifter LVF S 1995:22 tillverkare och-
importörer för bestämmelserna märkning efterlevs.att attansvara om
Den centrala tillsynen efterlevnaden märkningsreglema åliggeröver av
Läkemedelsverket och den lokala fr.o.m. den i januari 1999 av- -
kommunerna.

3.3.3 brandfarliga och explosivaLagen om varor

dagligvarugruppenInom finns det några produkter omfattasävensom
lagen brandfarliga och explosiva 1988:868. Dessaav om varor

produkter lacknafta, T-röd,bl.a. hår- ochär aceton samt
deodorantsprayer innehåller brandfarliga gaser.som
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regeringen eller den myndighetEnligt nämnda lag får10 § som
föreskriftermeddelaregeringen bestämmer närmare om

förordningen 1988:1145i §varuinformation. Regeringen har 41 om
Sprängämnesinspektionenbemyndigatbrandfarliga explosivaoch varor

föreskrifter.meddela sådanatt

föreskrifter märkningSprängämnesinspektionens3.3.3.1 om av
brandfarligamedförpackningar varorm.m.

SÄIFföreskrifter S 1995:5SprängämnesinspektionensAv om
brandfarliga framgår demedförpackningarmärkning attvarorm.m.av

kosmetiska och hygieniskaförordningenunderprodukter faller omsom
föreskrifter. Med undantag fördessaprodukter omfattas av
brandfarliga drivgaserinnehålleraerosolförpackningar t.ex.somsom

vissa hår- och deodorantsprayer.
yrkesmässigtoch andratillverkare, importörerEnligt skall3 § 1 som

T-röd, märka dessbrandfarligöverlåter eller saluför t.ex.vara,en
uppgifter;följandeförpackning svenska medpå

benämning,ellervarans namn
farobeteckningarfarosymboler med

riskfraser,
skyddsfraser,

importörtill tillverkare, ellertelefonnummeradress ochnamn,
inom EES,tillhandahåller samtvaranannan som

för EG-nummer.ämnen ev.

lättläst och iögonfallandetydlig,märkningenHärutöver skall samtvara
farosymbol skall alltid utförd iavskild från övrig En svarttext. vara

skall placeradMärkningenorangegul botten 4 § 1. vara
normalt förblir läsbar till dessdenförpackningen sådantpå sätt att

Förpackningen får inte innehållainnehållet förbrukat § 4.4är
märkningen nämndamed enligtmotverka syftetinformation kansom

föreskrifter 4 § 5.
kanförpackning det svårthanterarsynskadadeNär varaenpersoner

brandfarlig Sådanainnehållerdenför dem avgöraatt vara.enom
för fömimbarförsedda med känselndärförförpackningar skall ettvara

vamingsmärke 4 § 2.
aerosolförpackningar innehållerskall enligt 5 § 1Härutöver som

följandemedbrandfarliga drivgaser märkas text;

solljus ellerför direktTryckbehållare. Får utsättas temperaturer
Gäller tömdeller brännas.punkteras°C. Får+50 ävenöver
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behållare. Spraya låga eller glödandeinte material.öppenmot
Förvaras åtskilt från antändningskällor Rök Förvarasinte.-
oåtkomligt för barn.

3.3.3.2 förAnsvar reglerna märkning följsatt om

Enligt lagen brandfarliga och explosiva skall denom varor som
tillverkar, importerar eller överlåter brandfarliga eller explosiva varor

märkning eller lämna de uppgiftersättannat ärgenom som av
betydelse från brand- och explosionssynpunkt.

Enligt nämnda lag det Sprängämnesinspektionenär denutövarsom
central tillsynen efterlevnaden bestämmelsernaöver märkning.av om
På det lokala planet tillsynen frågai brandfarligautövas om varor av
den eller de kommunala nämnder för räddningstjänsten ochsom svarar
i fråga explosiva polismyndigheten.om varor av

Enligt lagen brandfarliga och explosiva kanom varor en
tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud behövssom
för bestämmelserna märkning skall efterlevas.att Beslutom om
förläggande eller förbud kan förenas med vite.

3.3.4 Internationella utblickar

Såsom tidigare redovisats vad gäller klassificering och märkning av-
kemiska produkter utifrån vissa bestämda kriteriergörs en-
bedömning kemiska produkters hälso- och miljöfarlighet. Förav
miljöfarlighet finns endast krav på klassificering förännu Ettämnen.
förslag till preparatdirektivet7ändring under slutbehandlingär iav nu
rådet och Europaparlamentet. Enligt förslaget skall bl.a.
miljöfarlighetsmärkning också införas för beredningar genom en
farosymbol med fiskdöd och dött träd.etten

Inom EU pågår arbete avseende allergimärkning.även Denett
allergimärkning finns i dag i första hand avsedd skyddaär attsom
människor så de utvecklarinte allergi. De redan allergiskaatt ärsom
eller överkänsliga visst otillräcklig vägledning denämnemot ett ges av
nuvarande märkningen. förslag till ändringI preparatdirektivetett av
föreslås skärpt allergimärkning införs med riskfrasatt atten en om
produkten innehåller kan utlösa allergisk reaktion.ämne som

7Rådets direktiv 88379/EEG den juni 1988 tillnärmning7av om av
medlemsstaternas lagar andra författningaroch klassificering, förpackning ochom
märkning farliga beredningar.preparatav
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långtgåendeinternationella samarbetetinom detpågårHärutöver
grundläggandedenharmoniseringdiskussioner global avenom

frågaprodukter. Dennakemiskamärkningenklassificeringen och av
vissadrivs och FN-organ.OECDav
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4 Frivillig märkning dagligvarorav

I det föregående kapitlet har redogörelse för den obligatoriskaen
märkningen lämnats. Vid sidan den obligatoriska finns frivilligävenav
märkning regleras delvis överenskommelser och åtagandensom genom

i vissa fall lagstiftning.samt genom
dettaI kapitel redogörs för de olika frivillig märkningtyper av som

återfunnits på den svenska marknaden lämnas exempel på någrasamt
de vanligaste märkningsuppgiftema.av

4.1 Positiv miljömärkning

Miljömärkning definieras vanligtvis i märkning;tre typerav varor av
Typ I miljömärkning i form kortär eller symbol.textav-

Märkningen certifierad tredjeär part.av en
Typ producenters och marknadsföraresär påståendenegna om-

miljöegenskaper uttryckt i ord eller symboler s.k.varans
egendeklarationer.

Typ III kvantifierad miljödeklaration fleraär bestämdaen av-
certifierad tredje Exempel på dennaparametrar, part. typav av

märkning s.k. miljövarudeklarationer. sådanär En deklaration skall
beskriva miljöpåverkan under hela dess livscykel. Märkningensvarans
syfte uppköparen eller konsumentenär själv skall jämföraatt olika

miljöaspekter och acceptabelavgöra iärvarors om varan
miljöhänseende. Från regeringens sida det dock tveksamtanses om
sådana miljövarudeklarationer lämpar sig konsumentinformationsom
eftersom de ställer höga krav konsumenternapå både vad gäller
kunskapsnivå och förtid värdera informationen Inom denatt
internationella standardiseringsorganisationen ISO undersöks för
närvarande möjligheten i framtiden utforma förslag tillatt
Standardisering märkning.III-typav

dettaI avsnitt kommer utredningen exempel delsatt ge
miljömärkning inom dels miljöprofilerade varumärken.typ

8 Skr. 1997/9867, sid 31.
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tredjecertifieradMiljömärkning är4.1.1 avsom

part

siktmiljömärkningmedsyftet ärbakomliggande attDet
skall vägleda konsumentenMärkningenmiljöförbättring.åstadkomma

stimuleraprodukternamiljöbelastadevälja de minst samt atttill att
miljöbelastademindreprodukter änutveckla ärproducenterna att som

produkter.jämförbarai övrigtandra
tillföretagenstimulerasvalGenom konsumentens en

därförskalltill miljön. Dethänsynbättreproduktutveckling tarsom
fåansökaönskarsåalla företag attmöjligt för att omsomvara

produkter.miljömärka sina
krävsmiljömärkningenpålitaskall kunna attkonsumentenFör att

Kontrollenoberoendecertifierasochkontrollerasden ett organ.av
licensföretag ansöktkriterier. Närfastställdafrån i förvägutgår ett om

uppfyllda.kriterierallaundersöksmiljömärket, ärfå använda attatt
produktmetodenlivsmedel,beträffar ärvadeller,produktenFörst när

användas.miljömärketfårcertifierad
hygieniskahushållskemikalier,miljömärkninghandhasSverigeI av

ochMiljömärkning ABSISförbrukningsartiklarochprodukter av
Naturskyddsföreningen.

ekologisktlivsmedelåterfinns påmiljömärkningDen avsersom
den2092/91 24EEGförordningrådetslivsmedel.odlade Av avnr

jordbruksprodukter ochproduktionekologiskjuni 1991 avom
ordetlivsmedel, framgårochpåjordbruksprodukter attuppgifter därom

för produkteranvändasfårexklusivtliknadeekologiskt eller som
nämndabeskrivs imetodermed dei enlighetframställts som

kontrollerats ochhaskall dessutomproduktmetoderförordning. Dessa
Sverigekontrollorgan.utsedda Iellergodkänts statenstaten avav

utseddaLivsmedelsverketsärskildakontrollutförs denna avav --
Demeterförbundet. OmSvenskaochKRAVf.n. föreningenorgan,

med nämnda EG-i enlighetframställtsprodukternakontrollen visar att
kontrollnummer.särskildamedmärks deförordning så

reglerDemeterförbundet harSvenska strängareSåväl KRAV som
producentEG-förordning. Ennämndaframkommerdeän avavsom

elleranvändavill KRAV:sdessutomprodukterekologiska som
respektiveuppfyllasåledesmåstesymbolDemeterförbundets

produktionsmetoder. Engällervadreglerkontrollorgans egna
produktionsmetoddenväljasåledesproducent kan somom

enlighet med EG-kontrolleras iskallenbartanvänderproducenten
Svenskamed ellerKRAV:si enlighetocksåellerförordningens regler

endast produkterföljerdettaregler. AvDemeterförbundets attsträngare
eller ieller DEMETERKRAVsymbolernamedmärktaärsom -
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enlighet EG-förordningenmed försetts med kontrollnummer- fårett
benämnas ekologiska.som

Nordiska miljömärkningen Svanen-
3°MÄH4-

november beslutadeI 1989 konsumentministrama
Nordiska ministerrådetinom införaatt en gemensamX miljömärkning produkter, stiliserad medav en svan
miljömärkt förtydligandeordet Danmarksamt text.-

II/l anslöt sig till först år 1997 deltog innansystemet men
dess observatör.som

Sveriges regering beslöt år 1989 den nationella förvaltningenatt av
nordiska miljömärkningssystemet skall handhas SISav
Standardiseringskommissionen i Sverige. Från och med år 1998 sköts
förvaltningen Miljömärkning BolagetSIS AB. och SISägs statenav av

och får vinstgivande.gemensamt vara
Kriterier för olika produktgrupper utarbetas i nordiska

det nordiska samordningsorganetDet Nordiskaärexpertgrupper.
miljömärkningsnämnden beslutar vilka produktgrupper ärsom som
aktuella i kriteriearbetet fastställer kriterierna.samt -

l arbetet utveckla kriteriermed bedöms produktensatt
miljöpåverkan under hela dess livscykel, från råvara till avfall.
Kriterierna skall omfatta såväl miljökrav krav på funktion ochsom
kvalitet. giltighetstid begränsas i regel tillDeras år. tillFram i dagtre
har kriterier för produktgrupper fastställts46 och 1 500änmer
svanmärkta produkter finns den svenska marknaden såsom toalett-
och hushållspapper, allrengöringsmedel, handdiskmedel,
sanitetsrengöringsmedel, schampo och tvål.

Efter ansökan från producerande företag eller importör kanett en
miljömärkningslicens för produkt tilldelas företaget. Licens innebären

tillstånd miljömärket.använda det nordiska För kunna erhållaett att att
sådant tillstånd företaget styrka-måste dokumentation ochett genom

resultat från oberoende kriterierna uppfyllda. Efterärtester att-
utfärdandet licens har MiljömärkningSIS AB utförarätt attav en
återkommande kontroller. produkten inteOm längre uppfyller
villkoren, kan licensen dras in.

miljömärkningslicensEn i de nordiska länderna möjlighetett av ger
använda miljömärket i övriga deltagande länder efter registrering.att
Miljömärkningen finansieras avgifter från licensinnehavaregenom

statliga bidrag.samt genom

3 19-0257MärkVäl
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Miljöval, Falkenmiljömärkning BraNaturskyddsföreningens -

organisationen NaturskyddsföreningenideellaDen
frågorår med kringsedan mångaarbetar

livsstilens miljöpåverkan.och Inomkonsumtionens
har i samarbete med handelnarbeteför dettaramen - -

Miljövalmiljömärkningssystemet Bradet växtegna
föreningen miljömärketlanserade Brafram. Sommaren 1992

miljöval/Falken.
miljömärkningsarbetet inom informellbedrevsInledningsvis en

speciell styrelse för1992struktur sedan år enansvararmen
frånbestårverksamheten. Styrelsen representanterav

delar. produkt skallhandeln i lika FörNaturvårdsföreningen och att en
måste uppfyllamiljömärke produktenfå Naturskyddsföreningensbära

styrelsen beslutar vilka kriteriervissa miljökriterier. Det är som om
Naturskyddsföreningen står för utarbetandetskall fram, medantassom

Utgångspunkten för själva framtagandetoch fastställandet kriterier.av
miljöeffekterproduktens under hela desskriterier bedömaär attav
slutligen föreningensfastställslivscykel. Kriterierna av

generalsekreterare.
intresserade företag ansökafastställda kankriteriernaNär är om
sökande måste lämnamiljömärket. Delicens få användaatt noggranna

Blir produkten godkänd, fåruppgifter produkten.och styrkta om
användalicensavgift för miljömärket.företaget betala rätten atten

utföra återkommande kontrollersedanNaturvårdsföreningen har rätt att
uppfyller villkoren,produkten inte längrehos licensinnehavaren. Om

kan licensen in.dras
miljökriterier förfastställda 13 olikafinns detnärvarandeFör

dagligvaruhandeln finnskategorier och tjänster. Inomav varor
flertal olikainomföreningens miljömärke t.ex.ett varugrupper

schampo.rengöringsmedel ochtvättmedel,

EU-blomman

gemenskapen beslutade årEuropeiska 1992 attc 1,.,f miljömärkningssystem med E-märke iinföraE ettett
symbol. framgårJ stiliserad blomma Dettasom aven. i 880/92 denförordning EEG 23rådets:Fi- nr av mars

för tilldelninggemenskapsprogram1992 ett avom
miljömärke.

detta arbete harmoniseraSyftet med är att
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nationellt baserad sikt få miljömärkemiljömärkning för på endastatt ett
i Europa.

beslutDet kommissionen fattar kriterier, efterär omsom
allaomröstning i verkställighetskommitté där medlemsstaterna ären

EG-forordningrepresenterade. Enligt nämnda skall berörda
intressegrupper omröstningkonsulteras innan sådan sker.en

EG:s miljömärkningssystem i uppbyggdär sättstort samma som
det nordiska principer och procedurer.det gäller mål, viktigEnnär

lagstiftningskillnad dock bygger på ochEG-systemetär att att
kommissionen central roll i beslutsprocessen.har

fått genomslag denSystemet har inte europeiskaännu
fastställtmarknaden. Kommissionen har hittills bara kriterier för 14

produktgrupper och europeiska marknaden finnspå den det i dag
endast märkta med EU-blomman.200 produkter flestaDeärca som av
dessa produkter målarfarger olika slag.är av

Sverige Miljömärkning förl det SIS AB EU-är som ansvarar
blomman.

Kontrollnummermärkning ekologisk odlingav

tidigare får beteckningen ekologiskt eller liknandeSom endastnämnts
användas för livsmedel framställts i enlighet med rådets förordningsom

2092/91 den juni ekologiskEEG 24 1991 produktionomnr av av
jordbruksprodukter uppgifteroch därom på jordbruksprodukter och
livsmedel. förordning skall sådanaEnligt nämnda produktmetoder
kontrolleras certifieras oberoende kontrollorganoch KRAVettav -
eller Demeterförbundet försesSvenska med särskiltsamt ett-
kontrollnummer. framställtProdukter med metodersom som
kontrollerats med kontrollnummermärks SE. EKOL OmKRAVav
kontrollen i stället utförts Svenska Demeterförbundet märksav
produkten med SE. EKOL

Föreningen KRA V

bildadesFöreningen KRAV år 1985 initiativ av
den ekologiskaolika organisationer inom rörelsen.",i-./ tillhandahållaSyftet med föreningen trovärdigär att en

""""""" effektiv kontrollmärkning och ekologisken av
produktion och de insatsmedel används.som

ekonomisk förening med medlemmar.KRAV 21 Dessaär ären
rikstäckande organisationer lantbrukare,representerarsom
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dagligvaruhandelnförädlingsfciretag,livsmedelsindustrin, samt
djurskydds-, och konsumentintressen.miljö-

fastställer förregler ochkontrollföreningKRAV är somen
förädlingodling, djurhållninggenomför ekologiskkontroll samt avav

från jordbruket.livsmedel produkteroch andra
produktion kontrolleradvill få sin KRAVproducentDen avsom

producenten uppfyllerföreningen. Omansöker detta hossjälv om
föreningen.mellan producenten ochföreningens skrivs avtalkrav ett

använda föreningens symbol-Enligt detta avtal får producenten rätt att
framtagits med ekologiska metoder- på sinavisar produktenattsom

har tecknat sådant avtalproducenterprodukter. Samtliga ettsom
kontrollanter minst gång år. KRAVkontrolleras föreningens en perav

tidigare utförhar regionkontrollanter. Som KRAVtjugotal nämntsett
rådets förordning 2092/91enlighet med EEGdessutom kontroller i nr

produktion jordbruksprodukterekologiskden juni24 1991 avomav
ochpåjordbruksprodukter livsmedel.och uppgifter därom

kontrollorgan Internationalackrediterad IFOAM-KRAV är avsom
det internationellaAgricultureFederation of Organic ärsom-

ekologisktorganisationer inom lantbruk, kontrollsamarbetsorganet för
livsmedel framställtsAckrediteringen innebäroch forskning. att som

kontrollerats och godkänts KRAV kan säljasmed metoder ävenavsom
i ochandra länderän Sverige tvärtom.

Svenska Demeterförbundet

Demeterförbundet bildades årSvenska 1957 ärå som en§2n har sinaförening hosideell rötternasom
Förbundets medlemmar konsumenterantroposofema. är

intresseföreningar.och
ekologisk och biodynamisk odlingkontrollerarDemeterförbundet

ochgrossister importörer.auktoriserar butiker, förädlare,samt
produktionsmetoder kontrolleradevill sinafåDen producent som

Demeterförbundet ansöker själv dettaoch godkända Svenska omav
producenten så skrivs avtalförbundet godkännerhos förbundet. Om ett

Enligt detta avtal får producentenföreningen.mellan producenten och
inregistrerade varumärkeDemeterförbundetsanvändarätt att som-

biodynamiska och/eller ekologiskaframtagits medvisar produktenatt
Förbundets kontrollanter sedan årligaprodukter.metoder på sina gör-

avtal med. Såsom tidigarede harbesök hos de producenter nämntssom
kontroller i enlighet medDemeterförbundet dessutomutför Svenska

juni ekologisk2092/91 den 24 1991rådets förordning EEG av omnr
uppgifterjordbruksprodukter och därom påproduktion av

jordbruksprodukter och livsmedel.
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varumärkenöprofilerade4.1.2 Milj

inte förväxlas med denMiljöprofilerade varumärken skall typ av
föregåendemiljömärkning det avsnittet. Dockbeskrivits i ärsom
certifierade miljömärkenflertalet märkta med fördessa produkter attav

klargöra sin miljöprofil.
inomföretagen dagligvaruhandeln,Under 1990-talet har de största

Hemköp ochförbundet KF, ICA-HandlamaDAGAB, Kooperativa
Ävenmiljöprofilerade varumärken. vissa producenter harlanserat egna

produkter.lanserat varumärken för sinasådana
miljöprofileradeexempel på varumärkenNedan lämnas som

påpekasåterfunnits dock redogörelseni kartläggningen, det bör påatt
intet fullständig.sätt är

Varusortimentet består serieVarumärket Skona innehas ICA.av av en
hygienartiklar ochoch rengöringsproduktertvätt- samt pappersvaror.

uppfyller NaturskyddsföreningensFlertalet produkterdessaav
miljömärkemiljökriterier därför märkta med deras Miljöval.och Braär

Även Sunda innehas ICA. I Varusortimentet ingårvarumärket av en
livsmedelFlertalet dessa märkta medrad olika livsmedel. ärav

miljömärket KRAV.

Änglamark varumärke registrerat KF. I serien ingår brettär ettett av
såväl livsmedelsortiment miljöanpassade rengörings-varor, somav
i sortimentet i huvudsakprodukter. produkter ingårDe är ävensom

märkta miljömärken.med certifierade

de märker sina egenproduceradeVårt Hemköps varumärkeäreget som
de hushållskemtekniska produkternaprodukter med. delEn ärav

Hemköp användermärkta certifierade miljömärken. sigmed även av
köttförpackningarmärkningen Gårdar främstEgna som--

haft i hur djur, utfodring, leveransersymboliserar Hemköp har insynatt
har skötts.

miljömärkta produkter frånsortimentFauna på DAGAB.är ettnamnet
livsmedel och femtio kemtekniskaI dag består sortimentet av

med antingenprodukter märkta miljömärketprodukter. Dessa är
kemtekniskaså de artiklarnaKRAV eller Svanen. Hämtöver är även
symbolallergiförbundets Svalan.märkta med ochAstma-

Märket lanserades iVarumärket Svenskt Sigill innehas Lantmännen.av
miljö- och kvalitetssäkradSigill symboliserar1997. Svensktmars

Varumärket harodling spannmål. utvecklatshanteringsamt avav
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Cerealia, medLantmännen tillsammans medSLR Kungsören som
vissaden drivande finns i dagMärket Kungsömensparten. av

och rågsikt.spannmålsprodukter vetemjöl, havregrynt.ex.
intressenter utarbetat regler förParterna har i samarbete med andra

med miljö- och kvalitetssäkring.vad i detta sammanhangsom avses
bekämpningsmedel och konstgödselReglerna tillåter användning av

minsta möjligadock vill för hålls nivå.verka dessaattman
VerksamhetenIntresserade odlare kontrakteras Lantmännen.av

dels ackrediteraderevideras revisorer,dels interna externaav egna
revisorer från Semko.

arbetePågående internationellt4.1.3

för och lämnatsTidigare i har redogjorts exempel pådetta kapitel
områdepositiv pågår det internationelltmiljömärkning. dettaInom

vidareutveckling miljömärkning inomolika arbeten bl.a. vad gäller av
19.typ

redogörelse det internationellaNedan lämnas kortfattad aven
arbetet på området.

ISO

standardiseringsorganisationenden ISO utarbetasInom internationella
avseende miljöinfonnation tillför olika standardernärvarande

godkänt sådan standard,konsumenterna. har nyligen ISO 1420.ISO en
generellaskall ramverk med principerDen betraktas ett omsom

miljömärkningmiljöinformation. standard, ISO 1424,En som avser
Meningen skallinom nyligen ISO 1424harI upprättats. äräven atttyp

önskar byggafungera vägledning för de ettsom uppsom en
miljömärkningssystem.

frammed standard,pågår arbete ISO 1421,Härutöver att taett en
II. den standarden kommeravseende miljömärkning inom Inomtyp

returpilarna reglerassymbolen se avsnittanvändandetäven attav
4.2.7.

diskussion införlivaför närvarande ISOInom pågårEU attomen
och europeisk standard.1420 ISO i1424

9 Miljömärkning certifierad tredjeär part.som av
° påståenden miljöegenskaper,Producenters och marknadsforares om varansegna
sk. egendeklarationer.
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Europeiska gemenskapen

Under år 1996 inledde kommissionen Europeiskaöversynen av
miljömärkningssystem, reglerasgemenskapens rådetssom genom

förordning 880/92 denEEG 23 1992 ettnr av mars om
miljömärke. decembergemenskapsprogram för tilldelning 1av samma

förändrad förordning.år kommissionen förslag till Enligtantog ett
medförslaget skall graderat införas två eller EU-ett system treen,

blommor fastställda kravnivåerberoende vilken produktentreav
uppfyller. fristående organisation,från kommissionenEn European Eco-
label Organisation skall inrättas för handha kriterieutvecklingEEO att

i nationella miljömärkningssystemskall kriterier drasHärutöverm.m.
tillbaka förfastställt kriterier produktgruppEU senastsammaom- -
fem år efter det inrättats.EEOatt

invändningarFrån medlemsländerna har starka förslagetrests mot
flytta från kommissionenför verksamheten tillatt ansvaret en ny

miljömärkningssystem.organisation och införa graderatettatt
Förslaget har våren behandlats Europaparlamentetunder 1998 ochav

där stark kritik. har lett till kommissionenDetta föräven mötts attav
sitt förslag.närvarande omarbetar-

Såsom tidigare regleras frågan ekologiskt odladenämnts om
produkter EG-förordning. närvarandeFör pågår arbeteettgenom en

förordningeninom gäller revidering så i framtidenEG vad ävenattav
vissa animalier skall kunna omfattas den.av

fiskhar frågan miljömärkning aktualiserats.Inom EU även om av
Kommissionen frågan miljömärkningXIV har tagit ochDG upp om
hur denna skall bl.a. i diskussionsdokumenthanterats, ett om
framtidens marknad.

Frågan miljömärkning fisk diskuteras också på global nivå.om av
initiativ arbetePå nordiskt har det påbörjats framFAOattett tagenom

icke diskriminerande riktlinjer för miljömärkning fisk. FAO:s Codeav
of Conduct for Responsible Fisheries härvid för vadutgöraanses norm

betraktas ansvarsfullt fiske.ettsom som

Norden

Under tvärsektoriellt nordiskthar samarbete kringår 1998 ett
miljömärkning bedrivs inominitierats. Arbetet det nordiska
ministerrådet ämbetsmannakommittéerTvå underNMR. NMR- den

för frågor gällande miljö den församtsom svarar som svarar
konsumentfrågor deltar i detta arbete. för dettaInom arbeteramen-
skall miljömärket genomföras.utvärdering Svanen Den planeradeen av
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delar.utvärderingen två Den förstakommer bestå delenatt av avser
konsumenters vad gällerkunskap och attityder miljömärkning och
miljöinforrnation, Svanens miljönytta.den andra delen avser

livsmedelVad beträffar miljömärkning så uppmärksammadesav
frågan nordiska samarbetet redandet år 1989.av
Ämbetsmannakommittén för livsmedelsfrågor framförde då positiven
inställning miljömärkning för produkter generellt,till ansåg attmen
sådan förmärkning inte skulle användas livsmedel eller
livsmedelsförpackningar. Såsom tidigare redogjorts för pågår ett
nordiskt vad gäller märkningsamarbete livsmedel,av

arbetetvärmärkprojektet. för detta fråganT Inom ansesramen om
eventuell miljömärkning livsmedel viktig principiell frågavara enav

kommer allsidig belysning.attsom ges en
Världsnaturfonden medDet förhållandet stöd Unileveratt av

etablerat för märkningMarine Stewardship Council fisk har lettav
fram redantill de nordiska fiskeriministrama år initierade1996att ett
arbete nordiskt alternativ för märkningmed fram fisk.att ta ett av

Vid i novembernordiskt fiskeriministennöte 1988 enadesett
ministrarna arbetet medgå vidare med utarbeta kriterier föratt attom
miljömärkning märkningsarbetetfisk. svenskaDet påbörjats seav som
kap. fungera pilotprojekt4.2.9 kopplat till detär avsett att som
nordiska arbetet.

4.2 frivillig märkningAnnan

finnsVid sidan positiva miljömärkningen det andraden typerav av
frivillig författningarmärkning. del regleras andraEn t.ex.av genom
överenskommelser mellan olika berörda Nedan klassificeras departer.
olika frivillig märkning återfunnits på dentyperna somav annan
svenska exempel sådanmarknaden lämnas några märkning.samt

tvättmedelMärkning för textilier4.2.1 av

Såsom det, enligt marknadsföringslagen,tidigare redovisats är
näringsidkama skall för tillräckligsjälva informationattsom ansvar
lämnas produkter. Pâ vissaderas områden harom
informationsskyldigheten preciseratsdessutom riktlinjergenom
utfärdade efter överläggningarKonsumentverket mellan verket ochav
näringslivets dagligvaruområdetorganisationer. kanInom nämnas

tvättmedel förKonsumentverkets Riktlinjer för textilier KOVFS
1991:1.
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överläggningar mellanefterutarbetatsRiktlinjerna har
näringslivets ochför organisationerföreträdareKonsumentverket samt

hushållsbruk avsedda förtvättmedel föromfattar sådana ärsom
tvättmedel i förpackningaromfattar intetextilier. Devattentvätt av

mindre dl.10än
informationföljande påskallEnligt riktlinjerna anges en

tvättmedel;förpackning

tvättmedlet för.tvättemperatur/erUppgift den/de är avsettsomom
vedertagna symboler förhänvisning tillUppgiften lämnas genom

textilier.vattentvätt av
förpackningen innehåller.tvättmedelmycketUppgift hurom

placeras på väl synlig plats pånettovikt/volym skallUppgift enom
och skall lätt läsbar.sidoytorförpackningens största varaav

och volymen skall ieller kiloiNettovikten skall angesgramanges
milliliter eller liter.

behövs för uppnå godmängd tvättmedelUppgift den attsomom
tvättgods doseringsmängd.normalttvätteffekt vid tvätt smutsatav
beståndsdelar.huvudsakligatvättmedletsUppgift om

generalagentens ellerimportörens,tillverkarens,Uppgift om
telefonnummer i Sverige.elleradresssäljarens firma samt

framgår bilaga tillvilka dessaanvändningsrådVissa är av en
riktlinjerna.

information lämnastvättmedelsförpackningen börPå även om
användningsrådettextilierskötselmärkning förvedertagen attsamt om

blandas vidskalltextiliervita och mörkt färgade tvätt.
dessa följs denföråliggerEnligt riktlinjernämnda ansvaret att som

har anställd hosprodukt. Sammasaluhåller ifrågavarande ansvar
näringsidkarenshandlar pånäringsidkare och vägnar.annan som

inte följer Konsumentverketsåtgärdföretag vidtarOm ett somen
riktlinjer Normalt skeringripa. dettaverket möjlighethar attatt genom

räknar med rättelseVerketföretaget.Konsumentverket kontaktar att en
underhandskontakt.sådan Ii de flesta fall kan uppnås annatgenom en

åtgärdendomstolKO låtaKonsumentombudsmannenfall kan pröva
förbuds- ellerutfärda s.k.ellermarknadsföringslagenenligt

godkännande.företagetsinformationsförläggande för

r
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4.2.2 Skydd för geografiska- och

ursprungsbeteckningar m.m.

Rådets förordning EEG 2081/92 den juli14 1992 skydd förnr av om
geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och
livsmedel, fastställer regler för skydd vissa beteckningar.av

skyddadDen ursprungsbeteckning SUB anger
benämningen produkt framställning,en vars
bearbetning och beredning måste inomäga ettrum
bestämt geografiskt område. Alla led i produktionen
skall ske i det geografiska området. Enligt nämnda
förordning skyddas på den region, den ellernamnet ort

i undantagsfall land föranvänds beteckna livsmedel.att ettsom
Livsmedlet skall komma därifrån och dess kvalitet eller egenskaper
skall helt eller väsentligen bero den geografiska omgivningen med
de naturliga och mänskliga faktorer hör dit.som

Vad beträffar skyddad geografisk beteckning SGB så
det på geografiskt områdenamnet ettavser som

föranvänds beskriva jordbruksprodukt elleratt etten
livsmedel härstammar från området. Livsmedletsom
ska ha viss kvalitet, anseende eller egenskapen annan

beror på det geografiska ursprunget.som

Rådets förordning EEG 2082/92 den juli14nr av
1992 särartsskydd för jordbruksprodukter ochom
livsmedel fastställer regler för hur ett
gemenskapsskydd kan erhållas för hossärarten
livsmedel och jordbruksprodukter. Detta skydd tar
sig uttryck i följande omnämnande; Garanterad

traditionell Specialitet Till skillnad frånGTS. de andra skyddade
beteckningama behandlats i detta avsnitt så hänvisar inteGTS tillsom

Den har i stället till syfte lyfta fram produktsursprunget. att en
traditionella sammansättning eller traditionella produktionssätt.

Ansökan registrering skyddade beteckningar skickas tillom av
Livsmedelsverket efter granskning vidarebefordrar ansökan tillsom
kommissionen.
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Varumärken4.2.3

varumärkeslagen 1960:644.Frågor varumärken regleras genomom
varumärken hosregistreringansökanEnligt nämnda lag görs avom

näringsidkare harregistreringsverket. Enoch ävenPatent- utan
märketvarumärkesittregistrering tillensamrätt om anses som

landet-det här i bland deminarbetatvarumärkeinarbetat. Ett omanses
förbeteckningallmänt känttilldet riktar sig är somsom -

innehavarens varor.
i huvudsak kommersiellt. EnvarumärkenSyftet bakom är

konsumenten skall kännaprodukter.sina Förnäringsidkare vill sälja att
förses medbutikshyllan, deprodukter påigen näringsidkarens

profilblir näringsidkarensVarumärketvarumärke.näringsidkarens
fonnedla med sitt varumärkenäringsidkaren villutåt. Beroende på vad

kandetta sammanhanginnehåll."laddas de med olika I sägaså man
produkten. exempelisjälva kärnan Ettinnehållervarumärketatt

miljöprofilerade varumärkena.nämndadetta de tidigareär

symbolerorganisationersFrivilliga4.2.4 egna

Även frivillig märkning finns det olikakategoridennainom typer avav
sådanvanlig märkningsymboler. Enmärkning, såväl ärtyptext avsom

den märktaorganisationen har godkäntfrivilligabetyder denattsom
märkningsuppgifterexempel pånågraprodukten. Nedan lämnas som

for.frivilliga organisationer ansvarar

och AllergiförbundetsSvalan Astma-ärz-N som...L -
på parfymfria tvålar ochfinns bl.a.symbolAstma -J symboliserar produktenMärkettvättmedel. attoch Allergi

förbundet. sådan produktrekommenderas EnavFörbundet
för säkerställa denmedicinskt bedömd att attära

kända för framkalla allergierinnehåller någrainte är attämnen som
eller överkänslighet.

produktens miljöpåverkan.ingentingSymbolen i sig säger om
märkta certifieratmedocksåprodukterMånga dessa är ettav

miljömärke.

detsädesax symboliseraröverkorsatMärket attett
glutenfri kost.användas ilivsmedlet kanmärkta

flera europeiska länderanvänds iMärket ägssom --
Celiakiförbundet. märket skallOmengelskadetav

marknaden skall tillståndsvenska sådenanvändas på
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för detta sökas hos Svenska Celiakiforbundet.

Texten godkänd Sveriges andläkarförbundetT återfinns på vissaav
tandkräm och tuggummin. Om tandkrämstubsorters märkt medären

sådan så betyder det tandkrämen innehåller visstext mängdatt en av
fluor. En sådan märkning på tuggummiförpackning symboliserar atten
tuggummit innehåller viss sötningsmedel påståstypen av som vara
mindre skadligt för tänderna andra sötningsmedel.än typer av

Pandan Världsnaturfondens symbol. företagär De som
ekonomiskt stödjer fonden har användarätt symbolenatt

sinapå produkter. Symbolen således ingetsäger om
själva produkten visar bara företagaren stårutan att som
bakom produkten ekonomiskt stödjer Världsnaturfonden.51,1

4.2.5 Statliga myndigheters symboler

I kartläggningen har påträffatsäven
förpackningsmärkning statliga myndighetersom

för. dagligvaruhandelnInom har utredningenansvarar
funnit exempel sådan märkning. Detett är
Livsmedelsverkets symbol Gröna nyckelhålet.
Symbolen tillkom år 1989 hjälpmedel förettsom
konsumenten lättare hitta och fiberrikaatt magra

bland produkter där det finns fleramatvaror
alternativ. Symbolen således ingetsäger om
produktens miljöpåverkan.

Användandet symbolen regleras Statensav genom
livsmedelsverks kungörelse SLV FS 1989:2 med
föreskrifter och allmänna råd användning vissom av
symbol.

4.2.6 Etisk märkning

En märkning tillkommit under årtyp sådanärannan av som senare som
innebär ställningstagande i vissa etiska frågor.ett Utredningen har valt

kalla denna frivillig märkning föratt etisk märkning.typ Nedanav
lämnas några exempel på sådan märkning.
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våren 997.lanserades lRättvisemärket
Rättv/Ss syftar tillRättvisemärkningen tryggaatt

Inköpenfattiga länder.världensiförsäljningen
producentema,hosdirekt utangörs

medlångtidskontraktskermellanhänder, samt
betalningen. Förförskotttillmöjlighet av

förekomma.får intebarnarbeteochminimilöneranställda fastställs
kontrakteradeallaregelbundetbesökerkontrollanterInternationella

följerRättvisemärkningförföreningensvenskaproducenter. Den upp
svenskadenmärket.använda Itillståndharföretag attde svenska som

SverigesMission,KyrkansSvenskabl.a.ingårföreningen
ochungdomsförbundRöda korsetsRädda Barnen,Konsumentråd,

TCO.
kaffe.vissamärket pååterfinnsmarknaden sorterssvenskaPå den

köpamöjligtdock ävendet attframtid kommer attInom varasnaren
chokladkakor,kakao,såsomprodukterrättvisemärkta te,andra s.k.

och bananer.honungsocker,

PlågsammaSamfundetNordiska mot
X bildades år 1889NSMPDDjurförsök som --- X experimentplågsammaforverkar att stoppa

Samfundetsysslarhuvudsakdjur. Im.m.i informationsverksamhet.medk
informationsverksamhetsinförInom ramen

delöverenskommit medSamfundethar en
på djurharprodukterföretagens testatsdeföretag att somavom

detta kanexempel pådetta. Sominformationmedmärkasskall om
affärskedjandelpåfinnsdjurförsökMot avnämnas entexten som

dessprodukten ellerMärkningenprodukter. attgaranterarBody Shops
olikaåterfinns bl.a. pådjur. Textenpåinte haringredienser utprovats

lotiontvål, badolja,hårschampo,såprodukterhygieniskatyper somav
m.m.

förinternationella koalitionendenbeslutade1998novemberI
beträffarvadstandardinternationelldjurskydd ECAE antaatt enom

Tilldjur.påprodukter utprovatsinformationkriterier för somom
Intresseradeföreställande kanin.märkesärskiltknytsstandarden enett

användafålicensNSMPDhosansöka attkanSverigeföretag i om
märket.
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4.2.7 Förpackningsinfonnation

Förpackningsinformation kan innebära flera saker. Märkningen
förpackningen kan berätta vad förpackningen gjordär vad denom av,
kan användas till och hur den skall efter det produktensorteras att är
förbrukad. Märkningen kan berätta förpackningenäven ingår iom ett
särskilt återvinningssystem. Informationen kan förekomma i form av en
symbol eller text.av en

Nedan följer några exempel på den vanligaste typen av
förpackningsinformation.

Införandet producentansvar för förpackningar innebärav att
förpackningar skall hushållen och lämnassorteras ut vid deav av
producentema tillhandahållna insamlingsstationema. finnsDet ingen
reglering producentema skall märka sinaatt förpackningar.om
Reparegistret AB REPA materialbolagensärsom gemensamma-
dotterbolag för insamling förpackningsavgifter från producentema-av
rekommenderar dock anslutna företag informera sina kunderatt attom
de anslutna tillär REPA. Detta kan antingengöras med REPA-
symbolen grönt märke med ellerREPA medtexten enligttexten
följande exempel, Vårt företag anslutet till REPA ellerär Vi betalar
förpackningsavgzjter och därmed vårt producentansvartar för
återvinning förpackningar.av

O,
Returpilarna finns på förpackningar ärsom0 återvinningsbara.

Inom ISO pågåri arbete med framett att ta en,.
standard, ISO 1421, bl.a. kommer regleraattsom
detta returmärke. Enligt nämnda standard får

märket endast användas för informera förpackningenatt att ärom
återvinningsbar. Om förpackningen dessutom tillverkadär av
återvunnet material så kan förpackningsproducenten informera detom

i anslutning till returrnärket märkaatt medgenom procentsatsen som
talar hur andel förpackningenstor återvunnetom utgörsav som av
material. l detta sammanhang bör påpekas märket inte innebäratt att
förpackningen ingår i återvinningssystem.ett

Märket återfinns på bland glas, plast,annat ochpapper,
aluminiumburkar.

1 Förordning 1997:185 producentansvar för förpackningar.om
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allafinns påreturmärke nästanDetta

n plasttalar vilkenSiffranplastförpackningar. typ avom
lämnasinformationgjord Dennaförpackningen är av.åi 05 Vad detåtervinningsföretagen. ärförunderlättaför att

medunder pilarna,plastmaterial ävenför slags anges
för polypropen.PPförkortning,hjälp t.ex.PP enav

uppfyllerförpackningsmaterialetsymbol visarDenna att

l materialgällerdet ärkravEG-lagstiftningens när som
Användandetlivsmedel.medkontaktikommaavsett att

StatensreglerasSverigeisymbolen genomav
medFS 1993:18SLVkungörelselivsmedelsverks

produktermaterial ochrådallmännaochföreskrifter om
livsmedel.medkontaktikommaavsedda att

förForskningsinstitutochProvnings-Sveriges ansvarar
angivnaför denstårMärkningene-märkningen. att

e imatförpackningarfärdigapåuttrycktmängden -
viktmåttellervolym- stämmer.antingen -

Övrig märkning4.2.8

märkningfrivilligfinnsdetuppmärksammatsharkartläggningen attl
gällerspeciell Dettainordna i någonnaturligt gårinte att grupp.som

i dagobligatorisk ärtidigaremärkningbl.a. sådan men somvarsom
bakdag.ellertillverknings-uppgifterfrivillig, t.ex. omsom

inteochförekommeroftainformationEn somtyp somannan av
tips/råd ochspeciell samtär recepttillhör någondirekt grupp

avseendeSärregler3.1.2.3avsnittursprungsmärkning se även
livsmedel.märkning vissaav

medmärktaproduktervissa ärframgårkartläggningen även attAv
andrakvalitet, smak ellerproduktenspåståendenolika t.ex.avsersom

Gränsdragningenpåståsprodukten äga.egenskapersärskilda som
åskådliggörssubtil.fall Dettai dessareklamochmellan märkning är

socker; Ifrån paketpåstående hämtattvivelaktiga ettföljandegenom
grönsaker.bär ochfuktensocker. Ifinnsallt iväxer naturengott som

härden påsen.sockret isocker precisNaturens är somsamma
6 §hälsopåståenden. EnligtolikaåterfinnsHärutöver även typer av

påståendeninnehållaintemärkningen attfårmärkningskungörelsen om
nämndaEnligtsjukdom.botarellerbehandlarförebygger,livsmedlet
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kungörelse det inte tillåtetär ha hälsopåståenden föratt enskilda
livsmedel. Däremot bestämmelserna för användautrymme deger att
hälsopåståenden omfattas Livsmedelsbranschens reglersom av
Hälsopåstâenden hälsoargument märkning ochi marknadsföring av
livsmedel. Enligt dessa regler skall hälsopåståenden i märkning och-
marknadsföring livsmedel stå i överenskommelse med svenskaav n
officiella kost- och näringsrekommendationer och bygga på i Sverige
allmänt erkända vetenskapliga fakta.

På vissa förpackningar återfinns information produktenatt ärom
framtagen viss Ett exempel på dettasätt. integreradett är produktion
IP kombinationär ekologisk och traditionellsom odling.en av
Konstgödsling och kemiska bekämpningsmedel används, imen
begränsad omfattning. Initiativtagama till detta utvecklingsarbete är
Trädgårdsnäringens Riksförbund TRF, Grönsaksodlamas
Riksförbund GRF, Sveriges Potatisodlares Riksförbund SPOR och
Lantbrukamas Riksförbund LRF. Vad gäller märkning dessaav varor
så används olika symboler. Dock de flestatyper är dessaav av varor
dessutom märkta med särskilt IP-registreringsnummer.ett

Av kartläggningen framgår det finns olikaäven symboleratt som
inte naturligt kan inordnas i någon speciell t.ex.grupp som
grossistföretaget Pappersgruppens symbol Sälen märkningen berättar-

blekts medatt liten eller ingenpapperet mängd klor-om och denen
internationella symbolen för socker, Stiliseradrent sked meden
strösocker.

I kartläggningen har utländska symboleräven påträffats. De
vanligast förekommande utländska symbolerna i dagligvarubutik ären
Blå ängeln och Gröna punkten.

ÄngelnBlå Tysklands officiellaär miljömärke. Märket
introducerades Ävenredan på 1970-talet. symbolen Gröna punkten
härstammar från Tyskland. Symbolen återfinns på förpackningar
importerade från Tyskland. Märkningen innebär förpackningenatt
ingår i det tyska DSD Duales Systemsystemet Deutschland för
insamling och sorteringar förpackningar.av

Övrigt4.2.9 pågående arbete

Vad beträffar den frivilliga märkningen så pågår det kontinuerligt olika
utvecklingsarbete inomtyper området. För närvarande diskuteras,av

både internationellt och nationellt, möjligheten i framtidenatt
miljömärka vildfångad fisk. SverigeI har på initiativ Fiskbranschensav
Riksförbund miljömärkningsarbete inletts.ett Intressenter i arbetet är
handeln, miljöorganisationer, konsumentorganisationer, bransch-
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tidigareSåsommärkningsorgan.ochmyndigheterintressenter,
ministerrådet.NordiskaochEUinomfråganutredsredogorts för även

iLivsmedelsverketochFiskeriverketregeringendecemberI gav
ståndpunkttill svenskunderlagutarbetauppdrag gemensamtettatt

belysa hurskulleUnderlagetfisk.miljömärkningangående av
internationellaibehandlasfiskmiljömärkningkringfrågeställningar av

Redovisningenagerande.svensktfortsatttillförslagoch geprocesser
respektiverollfördelningmedverkan, statenbehandlaskulle vidare av

konsekvenser.förslagetsbedömningintressenterandra samt aven
förslag.avgivit sina1999februari årbörjaniharVerken av

behovföreliggerdetverkenkonstaterarSammanfattningsvis att av
förkriterieri dagsaknasBlandfrågan.utredningytterligare annat enav

överhuvudtaget. Delivsmedelfisk ellermiljömärkningtänkt anser
regleringhandi första övervägaanledningdet finns att enatt

fiskerinäringen.inomfrivillighetens väg
märkningvidhälsopåståendenfråganharHärutöver avom

regleringsbrevetLivsmedelsverket. Iundersöktsnyligenlivsmedel av
analyseraochutredauppdragiverket attår 1998for gavs

nuvarandelivsmedel. Denmärkningvidhälsopåståenden av
avgränsningeffekter gentemotochsyfte samtlagstiftningens

ingickuppdragetbeaktas.särskilt Iskulleläkemedelslagstiftningen
sådan märkning.inställning tillkonsumenternasundersökavidare att

iredovisat uppdragetdecember 1998den 28Livsmedelsverket har
vid märkninghälsopåståendenanalysochUtredning avrapporten av

livsmedel.

i ärvägval rapportenalternativa presenterasDe som
överhuvudtaget,tillåtshälsopåståendeningaatt

sambanddokumenteradevälforhälsopåståendenvissa allmännaatt
tillåts, eller

påståendenalternativtpåståenden attproduktspecifika3. omatt
tillåts.sjukdomarlivsmedel förebygger

ändringarkrävakonsekvensskullealternativetsistaDet avsom en
gemenskapsnivå.påläkemedelslagstiftningenochlivsmedels-både

tillövergångeventuellkonstaterasI att merenrapporten en
arbetsinsatsergenomföras störrekunnapraxis torde utanrestriktiv

utredningaromfattandeytterligarebehövastordemedan det om
användamöjligheternautvidgningför attverkaalternativet att aven

fråganikonstateras rapporten attväljs. Härutöverhälsopåståenden
och Codex.gemenskapeninomdiskuterasochutredasmåsteäven

märkningfrivilliggällervadpågårutvecklingsarbeteEtt annat som
initierades,November 1997jämställdhetsmärkning.handlar avom



74 Kartläggning SOU 1999:7

dåvarande jämställdhetsministem, projektet Jämställdhetsmärkning.
Syftet med projektet undersöka möjligheternaatt att,var genom
frivillig jämställdhetsmärkning, stärka konsumenternas makt samt

företag och organisationer till ökad jämställdhet. I augusti 1998sporra
presenterades projektrapport Jämställdhetsmärkning konsumenten -

för jämställt samhälle Ds 1998:49. I föreslåsett bl.a.rapporten att ett
för frivillig jämställdhetsmärkning införssystem i Sverige. Frågan

bereds för inomnärvarande regeringskansliet.
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derasmed konsumenter,DialogIII

intressenterandraochföreträdare

konsumentinfonnationbeträffande

dagligvarorom

för deredogjortsdetharkartläggningen typerredovisadeden tidigareI
marknadensvenskapå denfinnsdagikonsumentinforrnation somav

nämndautgångspunkt frånMedregleras.dessaför hursamt
beskrivningbetänkandetdeli dennakartläggning kommer avenav

dettalämnas. Iinformationentillinställning attkonsumenternas
konsumentkollektivetihågkommaviktigtdetsammanhang attattär

med olikaenskilda individerbestårhomogeninte utanär avgruppen
ochindividers behovdessauppfattningfåbehov. För avatt omen

utredningenså hardagligvarorinformationinställning till om
ochenkätundersökningstudiekvalitativsåvälgenomfört som enen

konsument-,organisationer,frivilligamedkontaktvarit i som
kommunalamed deinvandrarorganisationerhandikapp- och samt

yrkesförening.konsumentvägledamas
meddialogförautredarenskallkommittédirektivenEnligt en

deldennaintressenter. Iandraföreträdareoch deraskonsumenter samt
andra intressenterhur änsåledesredovisasbetänkandet ävenav

konsumentinforrnation.uppfattar dagenskonsumenter
olika konsument-frånresultatenredovisaskapitel femI

olikabeskrivninglämnaskapitelundersökningar och i avensex
framtidensochtill dagensinställningorganisationersfrivilliga

redogörelsekapitel sjuiSlutligen lämnaskonsumentinforrnation. aven
såsomandra intressenter,fråninkommitsynpunkterde som

berördaleverantörerochproducenter samtdagligvaruhandeln,
myndigheter.
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Konsumentundersökningar5

informationbeträffande om

dagligvaror

hurutredningen undersöktharkommittédirektivenmedenlighetI
konsumentinformationochmärkninguppfattarkonsumenterna annan

Således harinforrnationsmedel.olikakringdevilka problemsamt ser
Kooperativakonsumentorganisationenmedsamarbeteutredningen i

enkätundersökning konsumenternasgenomförtKonsumentgillet omen
TesthusetDärtill harmärkning.upplevelseochkunskap avom

genomförtuppdragutredningenspåTEMOOpion ABMarknad --
informationpåkonsumenternasundersökningkvalitativ synaven mer
genomfördafrån tidigareresultatenhardagligvaror. Härutöverom

analyserats.områdetundersökningar
nämndaförredogörelsedelskapitel kommerdettaI en

frånsådana resultatsammanfattasdelsatt lämnas,undersökningar
förintressekanundersökningargenomfördatidigare vara avsom

utredningen.

undersökningKvalitativ5.1 -

gruppdiskussioner
1998underTEMOharutredningenPå uppdrag sommarenav

uppfattar dagenskonsumenterhurundersökninggenomfört aven
konsumentinformation.

dettabilaga tillhelhet ii sinredovisasundersökningNämnda en
undersökningens resultat. Detsammanfattasavsnittdettabetänkande. I

till målgruppengeneraliserasinte kanresultatetframhållasdockbör att
beträffaraspekter vadolikabelyserUndersökningenhelhet.som

vägledningegentlignågonintekandagligvarorinformation gemenom
dedet här falleteller ibefolkningSverigesandelhur stor avom -

detinformationenuppfattar sättdetkonsumenterna är somvuxna -
kan dennaundersökningen. Däremotuttryck itillkommersom

vissa konsumenterhurkunskaperfördjupadeundersökning omge oss
konsumentinformation.uppfattar dagens
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Undersökningen har genomförts med hjälp fyraav grupp-
diskussioner. Dessa diskussioner har i huvudsak omfattat
frågeställningar kring konsumentinformation i form märkning.av

Gruppdiskussioner kvalitativ metod. Syftetär med metoden är atten
lyfta fram olika aspekter på och finna bakomliggandeämneett

och därmed få ökad förståelse. Diskussionsledaren låterresonemang
ofta de inledande frågorna mycket allmänt hållna och deltagarnavara
får själva vilka aspekter skall diskuteras.styra som

De tillfrågats delta i gruppdiskussionema harattsom om
slumpmässigt valts telefonkatalogens Stockholmsdel frånsamtur
TEMO:s register. Sammantaget har 36 deltagit ipersoner
diskussionerna, och i15 21 kvinnor åldrarnamän 25-70 år.

Av undersökningen framgår den generella uppfattningenatt är att
den förpackningsmärkning i dag finns inom dagligvaruhandeln ärsom
nödvändig. fåYtterst gruppdeltagama beredda lyfta bortär någonattav
märkningsuppgift. Flera dem dessutom märkningsuppgiftattanser en

på speciell produkt eller vid särskilt inköpstillfälle upplevsettsom en
ointressant, kan intressant på produkt ellersom typvara en annan av

vid köptillfälle.ett annat
flestaDe dem upplever inte heller märkningens omfattningav som

störande eller problem. sig fulltDe kapabla självaett sållaattsom anser
i den omfattande märkningen. enda märkningDen överhuvudtagetsom
nämns överflödig sådan producentenär för,som ev. som ansvarar
exempelvis I detta sammanhang bör gruppdeltagamarecept. nämnas att
i sina diskussioner ofta återkommer till ursprungsmärkningen. Det är en
märkning många deltagarna uppfattar viktig och möjligensom av som
vill ha på fler produkter vad finns i dag.än som

Vad beträffar svårigheter förstå märkning, deatt är tre mest
kritiserade aspekterna ingrediensforteckning, datum- och
miljömärkning. två förstnämndaDe sådan informationär de allrasom
flesta de tillfrågade söker efter de handlar.närav
Ingrediensförteckningen karaktäriseras flera snårig, med svåraav som

exempelvis benämningamatenner, olika färg-, smak- ellersom
konserveringsämnen. Datummärkningen kritiseras bl.a. för sin
otydlighet, både till utformning och innehåll.

Märkning med innehåll och datum mycket viktig förär alla
gruppdeltagare. Ingrediensförteckningen dessutom iblanduppges vara
livsviktig, någon i familjen allergiker. Att innehållet beskrivsärom
riktigt och kan erhålla förklaringar till olika beteckningaratt utanman
alltför mycket krångel har därför hög prioritet för deltagarna.

Miljömärkningen frågaär många. Märkningenen som engagerar
sådan välkänd för alla gruppdeltagareär och fleranästansom uppger

de vill köpa miljövänligt, priset rimligt.att ärom
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studeraÄndå bryr sigintededem attmånga att omavuppger
dels pådetta berortillAnledningendagligvaror.miljösymboler på en

vadosäkerhettillförlitlighet, dels påmiljömärkningensskepsis tillviss
uttryck ibl.a.Osäkerheten sigmärken. attolikainnebörden targäller av

frånmiljömärkningencertifieradeskilja denvissa svårigheterde har att
miljöprofil.medmärkningandra typer av

ingen dekonsumentinforrnationen så villframtidaVad gäller den av
medförpackningsmärkningen typtillfrågade ersätta avannan

läsasigde kan tänkademdel attinformation. attDäremot avuppger en
Fleraprodukten.informationfå djupareförpå Internet, avatt ommer
skyltar imöjlighetendessutom sättagruppdeltagama attnämner upp

medsymbolernaförekomnavanligastdemed bilderbutikerna
förklarande text.

informationpåverka denmöjlighetkonsumentersdet gäller attNär
detbäst göreniga attde attär ageragenommanomgessom

väljavälja ellerpåverkarFramförallt såindividuellt. attgenomman
tala direktflera valtharbutiker.och/eller Härutöver attprodukterbort

dåligt.fungerat Detnågontingproducenteneller närmed handlaren
hari Någonbutikermindrepåverka i än stora.allmänt lättare attanses

främsthållet.helt och Detproduktereller ärbutikerbojkottatockså
ochmed butik/producentsamtalval,påverka-dessa sätttre att genom

gruppdeltagama.förtänkbarakännsbojkottmöjligen som-
användeoch konkreta,levandediskussionernaFör göraatt mer

fick samtaladeltagarnaproduktermedvarukorgTEMO om.somen
dagligvarorforpackningsmärktaolikainnehöll samt ettKorgen

kring dessadiskussionernabröd. Ibutiksbakatopaketerat varor
vill dessadesamtliga överens attbl.a. attframkom att omgrupper var

detmed undantag fördocktörpackningsmärkta,skall varavaror
slutsatsendenTEMO närdetta drar attbutiksbakade brödet. Av

deproduktionennågotkommerkonsumenterna närmare som-
debrödbutiksbakatmed ärdeuppenbarligen upplever göratt -

Lukt,omgående.ganskamärkningpåsina kravberedda släppaatt
märkningen.fråninformationendåkänsel och ersättersyn

medsamarbeteiEnkätundersökning5.2 -
KonsumentgilletKooperativa

KooperativaföreningenmedsamarbeteiUtredningen har
enkätundersökning konsumentersgenomförtKonsumentgillet omen

isammanställtsharEnkätsvarendagligvaror.märkningpå enavsyn



80 Dialog 1999:7SOU

bifogas detta betänkande. dettarapport I avsnitt sammanfattassom
resultatet från nämnda undersökning.

Undersökningen omfattar olika slags dagligvaror, livsmedel,tre
hushållskemikalier och hygieniska produkter. Utredningen har utarbetat
två enkäter med frågor märkning dessatyper produkter, medav om av
såväl fasta svarsalternativ. Lokala konsumentgillenöppna harsom
distribuerat enkätema till konsumenter på den orten.egna

Sammanlagt har respektive529 513 på enkätensvaratpersoner
beträffande livsmedel respektive enkäten hushållskemikalier ochom
hygieniska produkter. Respondentema både kvinnor ochrepresenterar

i åldrarna 15 år ochmän uppåt. dettaI sammanhang bör dock nämnas
38 respondenternaatt i åldersgruppenprocent utgörs 61av av personer

år eller äldre. Undersökningen har genomfört femtonpå i landet.orter
Av undersökningen framgår majoriteten respondenternaatt av

brukar i samband med sina inköp läsa sådan information finnssom- -
på produkternas förpackningar.

flestaDe respondenterna läser sådant har med livsmedletsav som
hållbarhet såsom datummärkninggöra, och informationatt om
forpacknings- eller bakdag. En andel dem tittar dessutom efterstor av
ingrediensforteckningen respektive information ursprungsland.om

Vad gäller hushållskemikalier och hygieniska produkter så läser
majoriteten respondenterna sådant har med doseringav attsom varans

Flera demgöra. läser bruksanvisningar, vamingstexter,även allergi-av
och miljöinfonnation.

Av undersökningen framgår också många respondenter haratt
bristfälliga kunskaper den certifierade miljömärkningen. De harom
bl.a. svårt skilja de certifierade miljömärkenaatt från de
miljöproñlerade varumärkena. Dessutom det flera respondenternaär av

symbolerna Gröna Nyckelhålet, Pandan,tror Returpilarnaatt ochsom
Svalan certifierade miljömärken.är Trots detta verkar det som om
respondenterna har god kännedom de certifierade miljömärkena.om
Igenkänningsgraden vad gäller symbolerna KRAV, Svanen och Bra
miljöval/Falken nämligen hög bland respondenterna.är

Därutöver framgår det tydligt majoriteten respondenterna villatt av
behålla den förpackningsmärkning finns i dag. delEn dem villsom av
dessutom komplettera märkningen med konsumentinfonnationannan
såsom, hyllkantsmärkning och/eller information från frågeterrninal ien
butiken.



Dialog 81SOU 1999:7

påkonsumentundersökningarAndra5.3

området

märkning ochuppfattningKonsumenternas annanom
rad olikaföremål förvaritunder årenharkonsumentinformation en

frånför resultatenredogjortstidigarekapitel hardettaundersökningar. I
genomförtsutredningenuppdragundersökningarde avavsom

jämförasresultat börDessaKonsumentgillet.KooperativaTEMO och
konsumentundersökningar. Iandrafrånresultatmedoch kompletteras

kansådana resultatsåledeskommerbetänkandetdeldenna varasomav
redovisas.för utredningenintresse attav

generelltörpackningsmärkningF -

såmärkningattityder tillochinställningbeträffar konsumentersVad
på dettaundersökningartvåuppmärksammatsärskilthar utredningen

frånvissa resultatenredogörelse förkortfattadföljerNedan avtema. en
undersökningar.dessa

EuropabarometemkalladesådenförInom enramen -
attityder har EG-EU-invånamasmätningåterkommande av -

under hösten 1998XXIVDGkonsumentdirektoratkommissionens
åldrarnaiCirka 1000märkning.bl.a.rad frågorställt personeromen

EU-land.varjedeltagit frånoch uppåt harår15
tillpositivdärEU-landdetSverige ärEnligt så mestär mansvaren

läserdär flitigastlanddetocksåSverigesymbolmärkning. är man
de svenskaTotalt 75förpackningsmärkningen. procent av

sådan information. Detläserallmänhetiderespondenterna attuppger
produktensochdatummärkningeftertittar är ursprung.mestman

informationsåledesefterfrågarrespondenternaFlertalet ommerav
dem önskar90framkommerursprungsland. procentAv att avsvaren

mindreursprungsmärkta. Däremot ärlivsmedel alltid manatt vore
kan finnasanvisningarolikaoch följaintresserad läsa typeratt somav

förpackningarna.på
respondenternade svenska69framgårAv procentatt avsvaren

deinformationdeninnehållernormaltmärkningen somattanser
efterfrågar.

medi samarbete1997har årStrategiutvecklingTerra Center -
Marknads-och SverigesPRORiksorganisationPensionäremas

pensionärer uppfattarhurundersökningförbund genomfört omen-
redovisas iUndersökningen rapportenförpackningsmärkning m.m.

undersökningenforförpackningar. InompåPensionärers ramensyn
fokuserasEnligtintervjuats.har pensionärer rapporten600
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undersökningen på pensionärervad tycker förpackningar iom
allmänhet.

Resultatet undersökningen visar ingrediensförteckningenattav
förpackningen den inforrnationskälla många pensionärerär använder
sig för bedöma produkts kvalitetet. De tillfrågadeattav en
pensionärerna ingrediensförteckningama lämnar braattanser
information produkt de ibland har svårt till sigatt att taom en men
informationen eftersom för liten eller lämnasär påtexten ett
främmande språk. harDessutom de ibland svårt förstå vad vissa ordatt
och siffror i ingrediensförteckningama betyder.

Många de tillfrågade pensionärerna det ibland svårtatt ärav anser
på förpackningarna hitta den information de efterfrågar,att såsomsom

ingrediensförteckning och datummärkning. De denna brist tillattanser
del beror förpackningens design och färgsättningstor enligten som

dem ofta rörig och otydlig.är
I dras den slutsatsen utformningen informationenrapporten påatt av

förpackningarna måste ändras så alla pensionärer i framtiden medatt
lätthet kan hitta information förvaring, förpackningsdag,om
datummärkning vikt eller volym.samt

Nyckelhålsmärkning

I tidigare redovisad konsumentundersökning genomförden av-
Kooperativa Konsumentgillet framkommer fleraatt av-
respondenterna Livsmedelsverkets symbol nyckelhålettror att är ett
certifierat miljömärke. Verket har i olika undersökningar behandlat
frågan igenkänningsgraden beträffarvad symbolen. Nedanom
redovisas resultat från dessa undersökningar.

Inom för Livsmedelsverkets Kost Hälsaprogramramen
genomfördes år 1993 enkätundersökning befolkningensen av

kunskaper och attityder tillmatvanor, och hälsa.matom
Undersökningen redovisas i Livsmedelsverkets tidskrift VårFöda 3nr
år 1994.

Enkätundersökningen genomfördes Statistiskasom av-
Centralbyrån SCB uppföljning studie frånär år 1991. Ien av en-
båda undersökningarna utvaldes 2 400 i åldrarna 18-74 år,ca personer

delta i undersökningen. Svarsfrekvensenatt uppgick år 1991 till 77
och år 1993 till 82procent procent.

Knappt 70 respondenterna år 1993 symbolenprocent attav uppger
nyckelhålet betyder fettsnålt, jämfört med 60 år 1991. Cirkaprocent en
tredjedel alternativet fiberrikt, 30 alternativet kalorifattigtprocentanger
och 10 alternativet miljövänligt, vilket nivåprocent är vidsamma som
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bådafjärdedel de svarande1991 års undersökning. En av anger
fjärdedel någotmedan intealternativen fettsnål fiberriktoch en anger

dessa alternativ.av
År Livsmedelsverket enkätundersökninggenomförde1996 omen

undersökningen redovisas i StatensResultatet frånrisk och hälsa.mat,
riskuppfattningar och attityderoch hälsa,livsmedelsverks Kostrapport

slumpvis utvalda i4001/96. undersökningen deltog 1I personerca.
nyckelhåletvad symbolen stårfrågaåldrarna år. På18-74 öppen omen

Förslagen fettsnåltvanligasteförslag.för, lämnas olika Demånga är
hälsosamt178, 114jiberrikare 244,521 respondenter, nyttig

nyckelhålsmärktade föredrarfrågan113. Påsamt ommager
svarsaltemativet alltid ochvalt Ja,produkter har 24,8 nästanprocent

resultat drar Livsmedels-ibland. dessaalternativet Av45,7 Ja,procent
nyckelhålsmärkningen harslutsatsenverket bl.a. den storatt en

attraktionskraft konsumenterna

Miljömärkning

redovisningen de två undersökningariSåsom tidigare nämnts av som-
utredningen har vissa respondentergenomförts uppdragpå av -

miljömärkningen.positiva hurbristfälliga kunskaper den För att seom
till resultat från liknadei relationdetta förhåller sig

igenom relevantakonsumentundersökningar har utredningen gått
avsnitt redovisas resultat frånområdet. dettaundersökningar på I

undersökningar.sådana
Åren Konsumentverket undersökningargenomförde1993-1995 tre

miljömedvetenhet. Undersökningarnasvenska konsumentersav
i åldrarna 16-74 år.intervjuerbaserades på vardera tusen av personer

i sammanfattad iredovisas formResultaten undersökningarnafrån
miljön 1995/96313.ochKonsumentenrapporten

igenkänningsgraden relativt högI konstateras är närrapporten att
miljöprofilerade varumärkenochdet gäller symboler samt att

uppfattning vad märkena stårrelativt godrespondenterna har omen
dekännedomenför. framgårundersökningenAv att om

Änglamark relativt likaochmiljöproñlerade varumärkena Skona är
bland respondenterna.medan mindre käntvarumärke Sunda är

skillnadertydliga mellanframgår det finnsAv mänattrapporten
dessa varumärken. Generelltoch kvinnor beträffar kännedomenvad om

detill miljösymbolema ochkännerkan kvinnornasägas att
utsträckningvarumärkena imiljöproñlerade männen.större än

i åldrarna gårundersökningen desto högrevisarHärutöver att upp man
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desto lägre kännedomen kring de olika symbolernaär och
varumärkena.

Av respondenterna det 36 regelmässigt läserär procent som
ingrediensförteckningen eller letar efter miljömärkta produkter och 33

ibland det. hälftenNästan respondenternaprocent gör 47som av
procent regelbundetde köper miljömärkta produkterattuppger
tvättmedel undantagna och 33 de ibland köperprocent attuppger
sådan produkter.

Under hösten 1997 har Konsumentverket i samverkan med tio
kommuner genomfört enkätundersökning gymnasieeleversen om
konsumentkunskaper och attityder till konsumentfrågor. Sammanlagt
har 1918 gymnasieelever deltagit i undersökningen. Resultatet av
undersökningen iredovisas Kunskap och handling KOVrapporten
1998:2.

Av framgår tredjedel de tillfrågade elevernarapporten att en av
alltid eller ofta letar efter miljövänliga det vanligareärsamt att attvaror
flickorna letar efter sådana pojkarna det.än görattvaror

Därtill konstateras i del de tillfrågaderapporten att storen av
gymnasieelevema bekanta med de certifierade miljömärkena.är I
enkäten fanns nämligen åtta olika symboler och märken. dessaAv
bilder skulle respondenterna plocka fram kombination innehöllen som

certifierade miljömärken miljövalSvanen, Bra ochtre KRAV. Totalt
84 respondenterna klarade väljaprocent rätt.attav av

Härutöver framgår från Konsumentverket,rapportav en
Allmänhetens kunskaper, attityder och agerande miljöfrågori KOV
1998:7 drygt respondenterna90 köper miljömärktaatt procent av

Dessa också beredda betala högre pris deär att ettvaror. personer om
produkterna miljöanpassade. dettaI sammanhang resultatenvet att är är

från undersökning genomförtsävenen annan som av-
Konsumentverket och redovisas i Relevant och begripligrapportensom
konsumentinformation KOV 1998:19 intressant. dennaI-
undersökning kopplas den ökade miljömedvetenheten hos konsumenten

med ökat krav på relevant information produkterna.ettsamman om
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organisationerFrivilliga6

föra meddialogutredningenskallkommittédirektivenEnligt en
det i detta sammanhangföreträdare. Eftersomderaskonsumenter och

konsumentkollektivet möjligtdelsåbetydelseär storattstor somavav
i kontakt med olikavaritutredningentill tals så harfår komma typer av

organisationer.frivilliga
medframkommit i dialogenvadredovisasföljande avsnittI som
ochhandikapp-konsumentorganisationer,frånrepresentanter

invandrarorganisationer.

Konsumentorganisationerl

utredningen varitkonsumentorganisationerfrånDe representanter som
attityd till kvalitet harkonsumenternasmedi kontakt attanser
längre baraintevalförändrats. Konsumenternas styrs varansav

till etik,hänsynkonsumenternapris, ävenfunktion och tarnumera
dessutomvillEnligt dessamiljö djurskydd.och representanter

vetskap dentidigare hautsträckningi högre matkonsumenterna än om
harsäkra deanvänderochde köper äroch de produkter samt om

människor, djuracceptabla forförhållandenunderproducerats ärsom
det såledeskonsumentorganisationema ärmiljö. Enligt ytterstoch

de kan medvetnainformation såfår göraviktigt konsumenterna attatt
dessabehov. enligtoch Detönskemålsina är,tillval i förhållande

tilltillgångharkonsumenternaendastdockorganisationer, när
deinformationoch pålitligkorrekttydlig,tillräcklig, om varorna som

välja.sinutnyttjafullt kan rätt attut
konsumentorganisationerdeblanduppfattningensamladeDen

uppleverkonsumentermångakontakt mediutredningen varit ärhar att
dettaFramförallt gällerinformation.tillräckligde inte fåratt
frånklagomålorganisationerOfta får dessaprisinformation. emotta

vanligtprisinformation. Ettobefintligellerbristandekonsumenter om
hyllkanten inteellerpåprisetklagomålförekommande är att varan
jämförpriser såinformationgällerVadi kassan.med prisetstämmer om

dealltefterfrågas Dessutom ärinformationdetär typ mer.somen av
iutvecklas såinformationsådanönskar attmånga att mansom
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framtiden kan få information jämförpriset kiloäven normaltom per
smutsad tvätt.

En information många konsumenter har problemtypannan av som
med datummärkningen. Enligt organisationernaär har delen
konsumenter svårt skilja på de två datummärkningatt typer av som
finns för livsmedel, bäst-före-dagen och förbrukningsdagen.sista
Härutöver konsumentermånga på de märkningsansvarigaattreagerar
placerar märkningen så den blir svårläst använder sig föratt samt av
liten fontstorlek och utländsk Vilket medför de får svårttext. att att
tillgodogöra sig infonnationen.

Enligt organisationerna många konsumenter skeptiskaär till
genförändrade livsmedel. del dessa konsumenterEn tveksammaärav
till sådana livsmedel grund etiskapå skäl, andra grund deav av
känner sig osäkra vadpå sådana livsmedel kan på lång siktgenerera
hos både människor och miljö. Enligt EG-rätten skall sådana livsmedel
märkas med information de har genmodifierats.attom
Konsumentorganisationema dock denna regleringen inteatt äranser
tillräcklig eftersom den inte täcker in alla produkter.

I detta sammanhang bör särskilt den bristnämnas tillit som
konsumentorganisationema hos konsumenter. De mångaattser menar

de frågor de får från konsumenter tilliten till informationenrörav som
dagligvaror. informationEn många konsumentertypom av som

förmedlar de känner sig osäkra på ursprungsmärkning kött.att är av
Enligt organisationerna det samtidigt märkningär mångatypen av som
konsumenter önskar se mer av.

En del konsumenter känner sig också osäkra på den miljömärkning
finns i dag. Några de organisationer utredningen varit isom av som

kontakt med därför miljömärkningen tydligare bör delas iattanser upp
certifierade ickeoch certifierade märken. En dessa organisationerav

dessutom det behövs miljömärkning för livsmedelattanser etten som
komplement till dagens märkning ekologiskt producerade produkter.av

Enligt marknadsföringslagen åligger det näringsidkaren sådanatt ge
information konsumenterna kan behöva för medvetna ochgöraattsom
kunniga val. Således det till konsumenterna bedömaär derasattupp om
val förenligt med deras övertygelse,är eller behov. Mennyttaegen
organisationerna påpekar det dock kan svårt för konsumentenatt vara

bedöma den information lämnas sakligatt och korrekt ellerärom som
den enbart partsinlaga från näringsidkaren för få säljaär attom en mer

produkter. Enligt konsumentorganisationema inverkar dettaäven
menligt på konsumenternas tillit till dagens konsumentinforrnation om
dagligvaror.
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Handikapporganisationer6.2

grundkonsumentersammanhang deviktig dettaEn i är somgrupp
behov beträffandesärskildaslag harfunktionshinder någotav av

allergiskakandagligvaror. Dekonsumentinfonnation t.ex. varaom
eller hahörselskadadenågoteller överkänsliga ämne,mot

därför behöva särskildfunktionsnedsättning ochbegåvningsmässig
information.

framkommit ivadredogörelselämnasdetta avsnittI somaven
från olikamedutredningens dialog representanter

beträffar möjligheter förvadSituationenhandikapporganisationer.
tillgodogöra sigsynnedsättningmed svårare attpersoner

kommer beskrivas idagligvamområdetinomkonsumentinfonnation att
särskilt kapitel.ett

har någonframkommitdialogenI har typatt avpersoner som
utvecklingsstörning, har svårtbegåvningsnedsättning, attt.ex.

konsumentinfonnation dagligvaror.dagenstillgodogöra sig om
för eftersom den oftasvårtillgänglig demförInformationen alldelesär

överblick och förståelse antals-läsförrnåga,kräver snabb och god av
andra abstrakta begrepp.liksom Deoch tidsbegrepp somav

fråga dagensmed i dennavarit i kontaktutredningen har attmenar
enkla informationsblad ellerkompletterasinformation bör t.ex.genom

Exempelvis bör idatorteknik kanhjälpmedel ge. mannygenom som
därdatorer med pekskärmaranvända sigsammanhang kunnadessa av
ochbildupplysningar basvarortrycka framlätt kankonsumenten om

nettoviktinformation pris,få intaladäven m.m.om
medutredningen har varit i kontaktorganisationerFlera de somav

allergiker ochlivsnödvändigt för astrnatiker,har framfört det äratt
får tillgång tilldeandra överkänsliga något ämne attär motsom

produkter de vill köpa. Endastochlivsmedelkorrekt information deom
val. organisationerkorrektakorrekt kan de Dessamed information göra

livsmedel skall deklarerasidärför ingredienseralla oavsettettattanser
från kravetundantag25-procentsregelnmängd. Den så kallade gersom

enligtingredienservissafullständig deklaration för ärsammansattaom
fetter oljorde de ochdem inte acceptabel. Härutöver att somanser

fullständiga ochmed sittskallingår i olika livsmedel alltid namnanges
animaliskt fett ellerbeteckningenendastinte i meddagsom

vegetabiliskt fett.
ingredienserallalivsmedelslagstiftningen skallEnligt använtssom
ingrediensförteckning påilivsmedelför tillverka ettatt anges en

sk.producenter börjatdelförpackningen. hardagI atten
viainnebär producentenlivsmedel. Dettasäkerhetsmärka vissa att

det kan finnas spårinformerarförpackningsmärkningen att av enom
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viss ingrediens hasselnöt fast densåsom ingrediensen egentligen- -
inte ingår i själva förlivsmedlet. det kan finnasDetta riskgörs att atten

från produktion inom produktionslinje kan harester annan samma
kommit med i livsmedlet.

Flera de organisationer utredningen har varit i kontakt medav som
mycket kritiska till denna märkning.är Detyp attav menar man som

konsument skall kunna kräva producentema de sinarengörattav
maskiner så kan produkt. För medatt garanterasman en ren personer
allergier eller överkänslighet det väsentligtär attannan
ingrediensförteckningen endast innehåller de ingredienser använtssom
för tillverka livsmedlet, inskränks deras valmöjligheteratt annars
ytterligare.

Allergiker och överkänsliga något lär sigär ämnemotpersoner som
med tiden hitta de tål och kan lita på. Eftersom de oftaatt varor som
köper dessa läserså de inte alltid ingrediensförteckningen. Detvaror
händer dock kända produkter ändras till innehållet.även Deatt
organisationer utredningen samtalat med i denna fråga attsom anser
tillverkaren bör skyldig förpackningpå särskilt upplysaattvara varans
konsumenten innehållet har ändrats.attom

Enligt dessa organisationer kan de livsmedel genmodifieradeärsom
på sådant proteininnehållet förändratsså medförasätt ävenatt stora
besvär för vissa allergiker. Således det väldigt viktigt sådanaär att
livsmedel förses med information de genmodifierade.ärattom

Härutöver dessa organisationer tveksamma till deär sk.
produktkataloger förekommer oftareallt inom handeln. Syftet medsom
dessa kataloger allergiker och andra medär att ge
överkänslighetsproblem information inte innehållerom varor som
allergener eller kan orsaka överkänslighet. Problemet medannat som
dessa kataloger aldrig kan de innehåller aktuellär att garantera attman
infonnation. Organisationerna i stället för dessaattmenar man
kataloger med negativ informationsk. dvs. information attom en-
produkt inte innehåller visst borde fullständigaämne strävaett mot-
ingrediensförteckningar.

6.3 Invandrarorganisationer

I utredningens kontakter med från olikarepresentanter
invandrarorganisationer har det framkommit flera derasatt av
medlemmar missnöjda informationmed den lämnasär isom
ingrediensförteckningama. Framförallt gäller detta redovisning av
animaliskt fett och den verkliga alkoholhalten. De efterfrågar mer
utförlig information dessa ingredienser. Beträffande animaliskt fettom
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Vad gällergris- eller nötdjur.frånkommervill fettetså de t.ex. veta om
förinformationsådandeefterfrågaralkoholhalten så ävenden verkliga

alkohol.volymprocentalkoholhalt 1,2drycker med lägre än
derasmångainvandrarorganisationema attHärutöver avanser

infonnation dagligvaror.sigtillgodogöramedlemmar har svårt att om
tillräckligt,svenska språketbehärskarde inteberor bl.a. påDetta att

information lämnas.förstå denha svårtvilket medför de kan attatt som
sigsvårt tillgodogörahakandeinnebär dettaDessutom även attatt

ochvad den betydersåsominformationen,väsentlig kunskapviss om
positivaframförallt dengällerden. Dettaförvem som ansvarar

hindras därför i sinmedlemmardessamiljömärkningen. Flera av
miljömedvetet.kunnasträvan att agera

såledeskontakt medvarit iutredningenorganisationerDe ansersom
riktadkunde fåmedlemmarderasbradet skulleatt omvara

i denlämnas delsskulle kunnainformationinformation. Sådan egna
Svenska.PåInvandrartidningen Lättdels itidning,organisationens

tillborde ha tillgångkonsumenteralladeDessutom attanser
märkningsuppgiftemas betydelse.olikadebeträffandeinformation

särskildai butikerna påanslåskunnaskulleSådan information
planscher.

detsjälva viktigdeorganisationerna närärDärtill att resursenanser
önskartill sina medlemmar. Dekonsumentinformationgäller spridaatt

form utbildning ierbjöds någonföreningskonsulterdärför derasatt av
konsumentkunskap.

1942574 MärkVäl
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Andra intressenter7

meddialogförautredarenskall ävenkommittédirektivenEnligt en
studiebesök,antalSåledes harkonsumenter. ettintressenterandra än

dagligvaruhandeln,frånmedseminarieroch representantermöten
genomförts.myndigheterberördaleverantörsledenochproducent- samt

iframkommitsynpunkterdesammanfattasavsnittdettaI som
intressenter.dessameddialogen

Dagligvaruhandeln

medkontaktvarit iutredningenhandelnfrånDe representanter som
konsumentenskalllagstiftning garantera enatt staten genomanser --

iskall lämnasBasinformationendagligvaror.basinforrnationviss om
hälsasäkerhet ochskall ha konsumenternasochmärkningform somav

uppgifterinnehållaskallinformation ävenSådanutgångspunkt. om
priser.relevantamiljöpåverkanproduktens samt

dessamärkning så attrepresentanterfrivilligBeträffande anser
ellerstandardiseringsorganstödmedutvecklasskallmärkningsådan av
dockenligt dem,medverkanstatligt är,vissintresseorganisationer. En

skyddatill förmärkningfrivillig är attsådangällerpåkallad vad som
bördessaEnligtmiljö.vår representanterellerhälsakonsumenternas

kriterierframförbiståndekonomisktvisst att talämnasåledes staten
kontrollorganför utses.attsamt ansvara

dagligvaruhandelnfrån attFlera representantema anserav
Blandutvecklas.behöverpåframföralltmiljöinformationen mat --

finnsdetuppmärksammatkundkontakter atti sinahar desåannat
frånmiljöbelastning,totalainformationutvecklad matensbehov omav

förenklad formstandardisering,formNågontill avfall.råvara avav
enligt dessabörutarbetas. Dettadärförbörmiljövarudeklaration

livsmedelskedjan.inomallamedsamrådutredas i parterrepresentanter
miljöproñleradeutvecklinggällervadskillnadTill mot av

dagligvaruhandelnfråndeflera representantervarumärken så är av
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utredningen har medvarit i kontakt negativt inställda tillsom
företagsegna miljömärken. sådanDe märkning inte börattanser

i alla fall inte där detområden redan finns officiellauppmuntras -
miljömärkningssystem med certifierade miljömärken eftersom det-
kan vilseleda konsumenterna.

Beträffande dagens information allergener så det flera demärom av
den otillräcklig och den bör kompletteras medäratt att ettsom anser

särskilt märkningssystem. det alltidDe bör framgåattanser av
förpackningen produkt innehåller kan orsakaämnenom en som
överkänslighet.

Det råder samstämmighet mellan de inom daglivaruhandeln som
utredningen samtalat med dagens märkningen inte böratt ersättas.om
Dock kan den kompletteras med konsumentinformationandra typer av

information databaser och information via kundtelefonersom genom
med 020-nummer.

Producenter och leverantörer

De från producent- och leverantörsledenrepresentanter som
utredningen varit i kontakt med konsumentinformationattanser om
dagligvaror bör konsumenterna den information de behöver för attge
kunna medvetna val.göra

Enligt dessa bör dock obligatorisk märkning endastrepresentanter
sådan märkning betydelse for helaäravse som av

konsumentkollektivet. Uppgifter endast intresse för vissaärsom av
konsumenter bör kunna tillhandahållas på sättannat t.ex.grupper av

direktkontakt med producenter eller importörer, produktfakta,genom
Internet eller via streckkodsläsaren i butiken, med undantag för
information allergener säkerhetsskäl alltid bör finnas påom som av
förpackningarna.

Härutöver de det i för konsumenternadag svårt skiljaäratt attanser
sådan märkning förpackningen från den märkningsom avser som avser
själva livsmedlet. tydligare för konsumentenFör detta degöraatt anser

symboler vad beträffar själva förpackningen bör kompletterasatt även
med förklarande text.

Några dem utredningen varit i kontakt med detattav som anser
skulle behövas någon symbol eller märkning för fettfriatyp annanav
och fettsnåla livsmedel. Helst skulle de vilja den sk.att
nyckelhålsmärkningen utvecklas denså omfattar fleratt ännu
produktgrupper i dag.än

Vad beträffar obligatorisk märkning så det återkommandeär en
synpunkt från dessa den inte bör bli omfattanderepresentanter att mer
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kostnaderökademedföroftakraviden dag. Devad attärän nyamenar
förfår betalakonsumenternaprisdetpåverkarvilketför företagen,

finnsde reglerhanteratillsammansbordeställetprodukten. I somman
tordeenligt den,vilket,regelsystemetförenklaarbeta föroch varaatt

informationkonsumenternabordealla.för Dessutomtill ges mernytta
frivilligadenobligatoriskadensåvälmärkningenvad som -om -

betyder.

myndigheterBerörda

uppdragetmedenlighetiutredningenharinledningsvisSom nämnts
från dessamyndigheter. Representanterberördamedkontaktvarit i

utredningenseminarieri dedeltagitmyndigheter har även som
för deredogörsavsnittdettaI1998.anordnade under sensommaren

med dessasambandimyndighetervissalämnadessynpunkter avsom
seminarier.

muntligenskriftligensåvälharSprängämnesinspektionen som
såsomvamingstexter/symbolerönskvärtframfört detatt omvore -

synligablevriskfraser änochfarobeteckningarfarosymboler, mer-
fontstorlekmyndigheten,enligt störrebör,Blandvad de i dag. annatär

medkontakteri sinamyndighetenharanvändas. Härutöverkunna
eftersomfinnaibland svårmärkningen är attpåvisatutredningen att

Vadspråk.andrapåinformationmedkonkurrerarden utrymmetom
enligtprodukterbrandfarliga är,och/ellerexplosivagäller

förpackningarnapåinformationendessutommyndigheten, om vem
ofullständig.oftadessvärreEESinomtillhandahåller varansom

tillmiljöinforrnationskrivelsesinframhåller i attNaturvårdsverket
börSåledesmiljösynpunkt.viktig frågamycketkonsumenter är uren

miljöegenskapervilkafåhaverket, vetaenligt rätt attkonsumenterna,
utgångspunktmedutformasmåsteMiljöinforrnationenprodukt har.en

information.till sigmöjligheterochbehov taattfrån olika gruppers
harprodukterdeinformationprioriteraverket börEnligt somomman

bedöma.svårastmiljösynpunkt är attochmiljöpåverkanstörst ursom
visst intressekan haursprungsmärkning ettVerket urävenattanser

med sådansyftetegentligadetdet intefast ärmiljöskyddssynpunkt
antagandenvissakanframgårursprungslandmärkning. omGenom att

göras.transporter m.m.
dagfinns imärkenantaldetNaturvårdsverket storaatt somanser

samordningInternationellkonsumenten.förvirrariskerarmarknaden att
arbetet.fortsattanödvändig i detdärförtill insatserförslag ärolikaav

medkompletterasbörmärkningenverket annanHärutöver attanser
databaser.informationinformation såsom genom
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Fiskeriverket har såväl muntligen skriftligen framfört deattsom
det behövs särskild märkning för livsmedelattanser t.ex.en magra som

fisk, skaldjur och frukt eftersom folk i dag har dålig kunskap dessaom
produkter. De det bör undersökas s.k.attanser om
nyckelhålsmärkningen kan utvidgas så den i framtiden kanatt även
omfatta sådana produkter.
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förKonsumentinforrnationIV

synskadade personer

studerai uppdragfåttutredningen ävenhar atttilläggsdirektivGenom
medfördagligvarumarknadensituationenoch analysera personer

principerutredningen föreslåskallsynnedsättning. Härutöversvårare
utformas förskallinformation attochmärkningför hur manannan

modernadenundersöka hursynskadadeskall nå de samtbästa sätt
med dennakommunikationeniutnyttjaskaninformationstekniken bäst

grupp
uppskattningsvis 000-15detfinnskommittédirektivenEnligt ca

de harsynnedsättningsåhar attSverigei00020 gravsompersoner
finns påinformationskriftligadensigtillgodogörasvårigheter somatt

mångafinns detDärutöverdagligvarumarknaden.svenskaden
problem.likartadegrad harvarierandeiäldre,t.ex. sompersoner,

dessaomfattardetsåuppdraget äventolkathar attUtredningen
dagligvaruområdet förpåsituationenSåledes kommer ävenpersoner.

belysas.synnedsättningsvåraremed attsynskadade deandra än
synskadadeförredogörsbetänkandetdeldennaI personersav

förkonsumentinformationdagens samtsigtillgodogöramöjligheter att
området.finns inomnärvarandeförhjälpmedelde tekniska som

berörda departement,meddialogenredovisaskapitel åttaI
tekniskabeskrivs olikaniokapitelorganisationer. Iochmyndigheter

hjälpmedel.
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möjligheterSynskadade8 personers
sig dagenstillgodogöraatt

konsumentinformation

ochmyndigheterberördamedDialog8.1

organisationer
kontakt medvarit iuppdragetförinomUtredningen har ramen

ideellInstitutetHandikappinstitutet. ärf.d.Hjälpmedelsinstitutet en
Socialdepartementet,1999januaridenbildades lförening avsom

det ifinnsinstitutet såEnligtKommunförbundet.Landstings- och
tillhar000200 rätt000mellan 100dagSverige i personer som-

i dettasynskadadSomsynskadade.dehjälpmedel är avsesattp.g.a.
medvanligläsainte kan textsådansammanhang enssomperson

miljösig i okändorienterakaninte utanelleroptikerfrånglasögon som
ålder harsinäldredessa ärdelhjälp. En p.g.a.somstor personerav

nedsatt syn.
vilkakartläggningenredovisade typertidigaredenI avav

delnärvarande finns framgårför att storkonsumentinformation ensom
innebärmärkning. Dettaformi attlämnasinformationen avav

Enligtinformation.kompletterandebehövakansynskadade personer
kunnadel dessadockskulleHjälpmedelsinstitutet personeraven

ochlättlästtydligare,denmärkningensigtillgodogöra mervarom
i dag.vadstil görsmedskrevs änstörre som

sigtillgodogöradock intesynnedsättning kanmed svårarePersoner
Ettinformation på sätt.fåmåste annattraditionell märkning utan

taktilmärkningentraditionella ärdentillkomplementtänkbart
taktilalagregleradedesåsommärkningmärkning kännbar

hushållskemikaliervissapååterfinnsbl.a.vamingssymbolema som
dockdetinstitutetEnligtpunktskrift. ärmedskrivetinformationsamt

kan läsast.0005ca.antalmindreendast somett personer
erhållamåstesynskadadepunktskrift. Den stora avgruppen

tal. Institutetsyntetisktformiinformation på sätt, t.ex.annatett av
hjälpmedeltekniskadeutvecklamöjligtfulltdet somattärattmenar

hjälpmedframtiden-isynskadade konsumentendeni dag såfinns att
förpackningsmärkningenfåskall kunnatalsynteserdatorer medav -

kap 9.talsyntetiskt sesk.omvandlad till tal
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Inom dagligvaruhandeln har allt börjat använda sigmerman av
teknikstyrd service, dvs. där konsumentenserviceen attgenom

tekniskmanövrera utrustning erhåller viss eller tjänst,en utanvara
någon personlig betjäning.

Av från Konsumentverket Servicerapport på lika villkor,en
utgiven år 1992 framgår viss teknikstyrd service så detatt som ovan-
nämnda syntetiska talet kan till för synskadadevara gagn personer,-

teknik aldrig kan personligatt service.ersätta Enligtmen rapporten
föredrar äldre och funktionshindrade personlig service framför
teknikstyrd eftersom dels har svårigheterstörre andra klaraänman att
den teknikstyrda servicen, dels har behov den flexibilitetav en
människa kan bistå med. Härutöver påpekar verket i sin rapport att
teknikstyrd service dessutom ofta utformas så det krävs godatt attsyn
hantera den. Den snabba tekniska utvecklingen på området kräver,
enligt Konsumentverket, samlatatt vad beträffarett tasgrepp
konsekvenserna allt fler teknikstyrda införs iatt samhället.systemav

Handikappombudsmannen skriver i till regeringen årrapporten
1997 svenskt näringsliv och dess produkter i dagatt generellt intesett

tillgängligaär för flertalet de funktionshindrade.av
Enligt Handikappombudsmannen handlar tillgänglighet också attom

kunna del information och ha möjlighetta kommunicera.attav
Ombudsmannen det saknas lagstiftningattanser garanterar attsom
information skall finnas tillgänglig för med funktionshinder ipersoner
för dem anpassad form.

8.1.1 Synskadades riksförbund

De från Synskadades förbund SRFrepresentanter utredningensom
har varit i kontakt med det krävs utvecklingattanser en av
dagligvarumarknaden så den blir tillgänglig föratt synskadadeäven

Med tillgänglighet tillgångäven tillpersoner. anpassadavses
information själva produkterna.om

Förbundet således all förpackningsmärkningatt inomanser
dagligvaruhandeln skall uppfylla läsbarhet,god dvs. skrivas med tydlig
stil 14 punkters typsnitt och med god kontrast. Basvaror, såsom
mejerivaror, bör dessutom taktilt märkta med punktskrift.t.ex.vara
Förpackningsmärkningen bör kompletteras medäven information från
sådana tekniska hjälpmedel utrustade med talsvarsfunktioner.ärsom
Därtill bör butikernas inforrnationsskyltar utformas på så såsätt att en
synskadad konsumenten kan sådan skylt i handenta och läsaen
infonnationen.
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i butik väldigt väsentligpersonliga servicenSFR den äratt enmenar
dagligvarubutiker har den personligaför synskadade. mångade l

medfört helteknikservice. Detta harservicen dess värre ersatts enav
för medsärskilt svåraremedlemmardel problem för deras personer

bör fram riktlinjer förhandelnSFRsynnedsättning. Således taattanser
butikerna.service igod personligen

den informationsteknikenviktigtdetFörbundet är attatt nyaanser
synskadadeutvecklas såhandelnmed bl.a. elektroniskaden ävenatt

tekniksystem bättreskulleanpassadden.kan användas sig Ett geav
erhålla konsumentinformation,synskadademöjligheter för attpersoner

vad i dag.än som ges

Pensionärsorganisationer1

varit ikontakt meduppdragför sittUtredningen har inom ramen
ochriksorganisation PROfrån Pensionäremasrepresentanter

pensionärsförbund SPF. DessaSveriges representanter attanser
alldeles för liten stilmedförpackningsmärkningdagens görs samt att

förläsandet försvåras äldrepå så såfärgerna kombineras sätt att
förpackningsmärkningen iblandideDärtill att manpersoner. anser

obegripliga produktbeteckningar ocheller mindreanvänder sig av mer
tillför äldre sigförsvårarvilket ocksåutländska ord, att ta

informationen.
framkommit derashar detorganisationerdialogen med dessaI att

information allergener ochefterfrågarmedlemmar särskilt om
också det ihar påpekatmedlemmarursprungsland. derasMånga attav

ursprungsmärkning frukt ochgäller justfinns brister vaddag stora av
grönt.

dessa organisationersåhyllkantsmärkningenVad gäller attanser
detläsa. Dessutomotydlig och svårmärkning oftasådan ärär attäven

inte kan åtäldre kommavanligt den placerad så attär attatt personen
placerad det svårtofta såhyllkantsmärkningenden. Därtillläsa ärattär

tillhör vilkenmärkningidentifiera vilkenatt vara.som
läsa informationeninte längreMånga äldre attsersom-

utgångspunkt förpackningenssina val medförpackningen gör av-
enligt organisationerna,kan,och form. Dettadesign så dess färgsom

eftersom vissa kedjorför äldreibland ställa till problem personer
till hela sortimentet i vissförpackninganvänder sig typ enavav samma

organisationerdessaför de äldreunderlättaserie. För attatt mananser
förpackningarna varjesåfärgsättningenskulle kunna variera attav

förpackas gulaspecerier ifärg,bestämdprodukttyp t.ex.ges en
deblåa. Härutöverhygieniska artiklar iemballage och att mananser
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borde märka hushållskemikalier taktilt i utsträckningstörre vadän som
i dag.görs

användandetVad beträffar modernaden inforrnationstekniken såav
har allt fler äldre på tiden börjat använda sigsenaste den. Enligtatt av
pensionärsorganisationema kan detta möjligheteröppna vad gällernya

tillgodose äldre konsumentersatt behov information.av

8.1.3 Pågående arbete

År 1990 i USA lag diskriminering funktionshindrade,antogs moten av
Americans with Disabilities Act ADA. Lagen innebär generelltett
förbud diskriminera med funktionshinderatt såväl inompersoner
offentlig inom privat verksamhet. Diskrimineringsförbudet innebärsom

krav på tillträdeett till arbetsmarknaden, allmänservice,
kommunikation, utbildning på villkor den övrigam.m. samma som
befolkningen. Liknade lagar har antagits iäven Australien och
Storbritannien.

fleraI lagar standarderär centralt inslag. Modellenett medav
standards går på först fastställer förut att tillgång tillt.ex.man en norm
information och sedan tidsplan för när skallanger en normen vara
uppnådd. Handikappombudsmannen föreslår år 1997 i tillrapporten
regeringen liknande modell bör kunnaatt användas i Sverige.en
Rapporten bereds för närvarande inom den statssekreterargrupp som

för beredning och samordning handikappfrågoransvarar iav
regeringskansliet.

Inom Justitiedepartementet bereds dessutom frågan översynom en
diskrimineringsförbudet i näringsverksamhet.av
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9 Tekniska hjälpmedel

Vid kontakt med Hjälpmedelsinstitutet har det framkommit detatt
redan i dag finns olika hjälpmedel använda skullerätt underlättasom
för synskadade vad beträffar deras möjligheter få tillgång tillatt
konsumentinformation. Exempelvis så använder många synskadade

sig läs-TV-system. I sådant avbildaspersoner ett systemav texten av en
TV-kamera och återges på skärm med den förstoring så önskas.en som
Om sådant installerades i dagligvarubutikemaett system så skulle
situationen, enligt institutet, kunna förbättras föravsevärt storen grupp

de synskadade vad gäller deras möjligheter få information.av Medatt
hjälp sådant i butikerna skulleett desystem bl.a. kunnaav läsa
förpackningsmärkningen.

Personer med svårare synnedsättning måste dock få information på
Som tidigareett sätt.annat Hjälpmedelsinstitutetnämnts anser att

information via syntetiskt tal skulle fungera för de flesta. Institutet
i detta avseende bör kunnaatt använda sigmenar EAN-kodemaman av

streckkodema. Dessa koder används i huvudsak för identifiering av
själva produkten. Varje produkt unikt Viaett dettages nummer.

uppkan i dag kopplas butikens databasnummer där bl.a.motman
information pris återfinns. Enligt institutet det teknisktärom varans
möjligt kopplasatt även andranumret databasergenom mot t.ex.upp
på Internet. I sådan databas skulle producentema kunna läggaen
information produkterna såsom ingrediensförteckning,om
ursprungsland För synskadade konsumenteratt skall kunnam.m.
tillgodogöra sig informationen redan i butiken bör datastationer kunna

med kunddatorerupprättas med talsyntes punktskrifts-skrivaresamt så
konsumenterna kanatt med sig informationen hem.ta
Som i kartläggningennämnts pågår inom handeln ett

utvecklingsarbete avseende databaser med produktinformation. Inom
för detta arbete har databas med informationramen de produkteren om
används i storhushåll tagits fram ochsom liknadeett mer

konsumentorienterat under utveckling.ärsystem
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kanEAN-avläsarebutikensochEAN-kodenhjälpMed av
frånproduktens prisinformationfå enkonsumenterna omnumera

kankopplas talsyntesavläsaresådantilldetskärm. Om enen
Hjälpmedelsinstitutettal. Menlämnasprisuppgifterna även som

påstreckkodenfinnasynskadadförsvårt attdet kanpåpekar att envara
markerakunnaskullelösning attmöjligförpackningen. En vara

EAN-placeringensjälvamåstetaktilt. Härutöverlägestreckkodens av
avläsarenfinnalätt kansynskadadsåavläsaren att personenanpassas

den.tillsigkunnasamt ta
imarknadenpåläspennai dagdetfinnsinstitutet somEnligt en

persondator. Pennantilltillbehörtänkthandförsta ettär ensom
villtextstyckendemed denstryker överså manfungerar somatt man

materialet såminne. Närisedan lagrasochsparadeha texten pennans
tillstrålninginfrarödIR-länkviatrådlöstförsbearbetas,skall texten

erhålladatorfrånsedankansynskadadpersondator. En enpersonen
ital ellersyntetisktviaönskasformden t.ex.iinformationen som
iintegrerasframtidenitalsyntetisktkommer attEventuelltpunktskrift.

läspennasådananvändaskall kunnaförMenläspennan. enatt man
föralokaliserahjälp kan samttextenmed pennankrävs att synensman

ingetläspennanSåledesraderna. ärföljahärvidochöver texten
synnedsättning.svåraremedföralternativ personer

användandetvidviktigtdetpåpekar attärHjälpmedelsinstitutet att
integritet.synskadadesdemiljöeroffentligai värnatalsyntetiskt omav

för demmöjlighetangelägetinstitutetenligt attdet somSåledes gesär
hörselsnäcka.viainformationsådanfå t.ex.önskarså enatt
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Överväganden förslagochV

ochövervägandenUtredningens10

förslag

analysenförUtgångspunkter10.1

årriksdagenfastladeskonsumentpolitikenförnuvarande målenDe av
mål1995. Dessa är

marknaden,påställningstarkhaskallkonsumenternaatt en-
ekonomiskautnyttja sinamöjlighetergodaskall ha atthushållenatt-

effektivt,andraoch resurser
skyddas,säkerhetochhälsa samtkonsumenternasatt-

utvecklasproduktionsmönsterochkonsumtions-sådana somatt-
långsiktigttilloch bidrarmiljönpåpåfrestningarnaminskar en

utveckling.hållbar

konsumentpolitiskaförstnämndaskall de tvåkommittédirektivenEnligt
förutsättningutredningsuppdraget. Enförutgångspunktenmålen vara

konsumenternauppnås ärskall kunna ärmål attför dessaatt
enskild konsumentvarjemåsteSåledeskunniga.ochvälinformerade

till sådantillgånginformation. Genomerforderligtillha tillgång
välmöjligheterökade görafår konsumenterna attinformation

behovtillfredsställa sinabättre samthärigenomkanövervägda val. De
andra risker.ochekonomiskaundvika

bl.a.utredningenskallkommittédirektivenenlighet medI
dagligvarorinformation samtbehovundersöka konsumenternas omav

informationsmedel.olikakringdeproblembeskriva de sersomev.
homogenkonsumentkollektivet intepåpekatstidigareSåsom är en

Såledesbehov.unikamedindividerenskildabestårutan avgrupp
beroendedagligvarorkonsumentinformationvarierar behoven omav

den.efterfrågarindividvilkenpå som
börkonsumentinformationenframtidadenUtredningen attanser

konsumenter.flertalettillgänglig fördensåutformas på så ärsätt att
såsomtillhänsynsärskilda utsattabörSåledes tas grupper

Informationeninvandrare.allergiker,dyslektiker,funktionshindrade,
begåvningsnedsättning.följerbehovefterutformasbör även avsom
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Genom tilläggsdirektiv fick iutredningen uppdrag studera ochatt
analysera situationen på dagligvarumarknaden för medpersoner
svårare synnedsättning. Utredningen ha dessutom valt studera ochatt
analysera situationen för andra sådana vad beträffarutsatta grupper
deras möjligheter ha tillgång till erforderlig information.att

10.2 Inledning

Enligt kommittédirektiven skall utredaren analysera existerande
problem och omfattning dessa det gäller märkningnär ochav annan
konsumentinformation dagligvaruområdet. Utredaren skall också
föreslå vilka principer bör beaktas vid utformning informationsom av

och märkning dagligvaror.om av
Av den tidigare redovisade kartläggningen framgår denatt

konsumentinformation i dag återfinns på dagligvaruområdet kansom
klassificeras i huvudgrupper, märkning, marknadsföringtre och övrig
konsumentinformation.

Enligt marknadsföringslagen MFL med marknadsföring,avses
reklam och andra åtgärder i näringsverksamheten ägnadeär attsom
främja avsättning och tillgång till produkter. Vad beträffar definitionav

uttrycket andra åtgärder så betraktas viss form märkningav t.ex. av
sådan åtgärd.som en

Märkning kan såväl obligatorisk frivillig. Denvara som
obligatoriska märkningen lagreglerad och denär frivilliga regleras
delvis överenskommelser och åtaganden i vissa fallgenom samt även

lagstiftning.genom
finnsDet olika reklam såsom direktreklam,typer reklam iav

massmedia, utomhusreklam och reklam i butikerna. Såsom tidigare
redogjorts för regleras dessa MFL olika andra bestämmelsersamtav
och åtaganden.

I butikerna lämnas information på andraäven sätt än genom
märkning och reklam. Exempelvis kan informationen lämnas via
pristemiinaler, skyltar, foldrar Härutöver står butikspersonalenm.m.
personligen för del informationslämnandet såväl på plats viaen av som
olika servicetelefoner.typer av

Information dagligvaror väsentligt för konsumenternaär skallattom
kunna väl övervägdagöra val och på så bl.a. undvika ekonomiskasätt
och andra risker. Därtill det intresse förär samhällsutvecklingen attav
konsumenterna erbjuds erforderlig hälso- och miljöinforination så att
de vid sina val kan hänsyn till hälso- och miljöaspekter.ta Således är
det särskilt väsentligt konsumenterna vid själva köptillfálletatt har
tillgång till erforderlig infonnation. Utredningsarbetet har därför
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iåterfinnskonsumentinformationdenfokuserats på som
dagligvarubutikema.

skallområdetEftersomreklam.finnsbutikernaI även som
det.begränsavaritutredningen attharbrett tvungenundersökas såär

Dockreklam.behandla frågorintevaltutredningenSåledes har att om
områdetlagstiftningen påförredogörelsekapiteli tidigarehar ett en

lämnats.
utredningsarbetetunderframkommitvadbakgrundMot somav

bedömt börutredningenprinciperdeföljandei detpresenteras som
konsumentinformationen.framtidadenutformningenvidbeaktas av

någraförslag ilämnasprincipernämnda ävenfrånutgångspunktMed
angelägna frågor.
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10.3 Principer beträffande utformningen av

den framtida infonnationen om

dagligvaror

Utredningens bedömning: förutsättningEn för deatt
konsumentpolitiska målen skall kunna uppnås konsumenternaär haratt
tillgång till erforderlig information. Vad beträffar utformningen denav

konsumentinforrnationenframtida dagligvaror så bör principenom
således konsumenterna vissatt obligatoriskgaranterasvara
basinformation dagligvaror. basinformationDenna bör lämnas iom
form förpackningsmärkning och innehålla uppgifterav om

vad det för slags vara/användningsområde,är
vilka ingredienser ingår,som
nettokvantitet,
hållbarhetstid,
tillverkningsdag,

eller firmanamn och adress till tillverkare, forpackare ellernamn
säljare,
hanterings- och användningsanvisning,
ursprungsland,
vamingstexter, samt
pris.

Ovanstående uppgifter skall lämnas för samtliga dagligvaror. Dock
behöver uppgifterna endast lämnas i de fall de relevanta förär ivaran
fråga. Uppgifterna bör samlade placeraspresenteras påsamt
förpackningen så de fullt synliga vid köp.äratt

Den samlade basinforrnationen bör lättläst lämnas påsamtvara
svenska och på sådant så den tillgängligsätt förett även äratt utsatta
grupper.

Informationen kan med fördel dessutom kompletteras med sådan
frivillig märkning efterfrågas konsumenterna, såsomsom av
miljömärkning certifierad tredjeär Härutöver bör såvälpart.som av
den obligatoriska den frivilliga märkningen kompletteras medsom
information andra inforrnationsmedel.genom
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konsumentinforrnationenframtida10.3.1 Den om

dagligvaror

Inledning

delsreglerasdagligvarorKonsumentinformation genomom
speciallagstiftning.vissdels1995:450,Marknadsföringslagen genom

generalklausulenförredogjortstidigareharkartläggningenI om
i 4§.marknadsföring MFLvidinformationsskyldighet

redovisadei den tidigareframkommitdetbakgrundMot somav
konsumenternautredningen närkartläggningen att gesanser

speciallagstiftning, såsomnågoninformation genom
mellanöverenskommelserellerlivsmedelslagstiftningen, genom

de sådanorganisationer så erhållernäringslivetsochKonsumentverket
för kunnade behöverdagligvarorinformation atterforderlig somom

förändrassaknasspecialregleringsådanval.övervägda Närvälgöra
situationen nämnvärt.

iinforrnationsskyldighetgeneralklausulenUtredningen att omanser
beträffar konsumenternasvadutformadändamålsenligtinteMFL är

dagligvaror. Eftersominformationerforderligerhållamöjlighet att om
ochför allamarknadsföring,all typerbestämmelsen av varoravser

utanför utredningensskulle gådetutredningentjänster så attanser
i Utredningengeneralklausulen MFL.ändringförslåuppdrag att aven

denutformandetvad gällerprincipenbedömtställethar i att av
alladagligvaror börkonsumentinformationen attframtida varaom

obligatoriskvissspeciallagstiftning garanteraskonsumenter engenom
basinformation dagligvaror.om

dagligvarorInformation om

och derasmed konsumenterdialogenredovisadetidigaredenAv
köptillfallet, villi självaförutomde,framkommithar detföreträdare att

skall användamed desambandiinformationen atttillgång tillha
efterfrågadedenförpackningsmärkning mestprodukten. Således är

börkonsumenterdessaEnligtkonsumentinformation.typen av
informationennödvändigainnehålla denförpackningsmärkningen mest

basinformation.slagsprodukten, dvs. enom
erforderlig informationerhållamöjligheterKonsumenternas att om
förvad detberoende ärvarierar typdagligvaror avses.av vara som

efterfrågarkonsumenternadialognämndaDock framgår det attav
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ungefär likartad information dagligvara. Förtypoavsett attav ge
konsumenterna tillgång till erforderlig information och underlätta för
dem del denna utredningenatt ta viss enhetlighet vadattav anser en
gäller informationen dagligvaror bör eftersträvas.om

bl.a.Av resultaten från TEMO:s undersökning, redovisas isom
avsnitt 5.1, framgår respondenterna de obligatoriskaatt attanser
märkningsuppgiftema i dag återfinns på livsmedel exempelärsom
sådan basinforrnation de behöver för kunna sina val. Dockatt görasom
saknar de vissa uppgifter, såsom uppgifter tillverkningsdag ochom

synpunkterursprungsland. Liknande har lämnatsäven av
konsumentorganisationema.

Mot bakgrund vad framkommit i dialogen medav som
konsumenterna, deras företrädare och andra intressenter detär
utredningens bedömning konsumenterna böratt vissgaranteras en
obligatorisk basinfonnation dagligvaror i formom av
förpackningsmärkning. Informationen bör i huvudsak överensstämma
med livsmedelslagstiftningens bestämmelser obligatoriskaom
märkningsuppgifter vid saluhållandet livsmedel, dock med vissav en
komplettering.

Såsom saknar konsumenternämnts informationovan om
tillverkningsdag information .ursprungslandsamt avseende andraom
produkter nötkött fruktän och grönsaker. Av kartläggningensamt
framgår uppgift hâllbarhetstid ingåmåste iatt märkningen förom en

dagligvaror.stor Utredningen konsumenternagrupp attav anser
dessutom bör få information produktens tillverkningsdag så deattom
kan sig uppfattninggöra produktens ålder.en egen om

Därtill utredningen konsumenterna skall ha möjlighetattanser om
helhetsbedömninggöra miljö-att och hälsoaspektema krävs deten av

de får informationäven produktensatt ursprungsland. Således börom
basinforrnationen innehålla uppgifter vad det för slagsärom
vara/användningsområde, vilka ingredienser ingår, nettokvantitet,som
hållbarhetstid, tillverkningsdag, eller firmanamn och adress pånamn
tillverkare, förpackare eller försäljare, hanterings- och
användningsanvisning, ursprungsland vamingstexter pris. Dessasamt
uppgifter skall lämnas för samtliga dagligvaror. Dock behöver en
uppgift inte lämnas den inte relevant för i frågaär ellerom varan om,
vad beträffar information pris, undantag medges i enlighet medom
prisinforrnationslagen. Uppgifterna bör samlade ochpresenteras
placeras på förpackningen så de fullt synliga vid köp.äratt

Den föreslagna basinfonnationen bör lättläst lämnas påsamtvara
svenska och på sådant så den tillgängligsätt förett även äratt utsatta

Vad beträffar detta informationen bör lämnas på svenskaattgrupper. så
utredningen undantag från detta bör kunnaatt medges detanser ärom
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harför konsumenternaunderlättaFörtill för konsumenterna. attgagn
förbenämningarinternationellaexempelvis gemensamma

benämningarfastställts. Dessaprodukterhygieniskabeståndsdelarna i
samarbetet.internationelladetinomsedvanligtpåhar sättprocessats

kringinternationellråderdet acceptansUtredningen näratt nuanser
konsumenternaintetroligenskulle detbenämningardessa omgagna

ställetanvändas iskullesvenskaföreslåutredningen skulle termeratt
såledesbedömerUtredningeninternationella. attför de gemensamma

produkter intehygieniskaingåringredienserinformation de somom
svenska.behöver lämnas

och andraföreträdarederaskonsumenterna,meddialogenAv
efterfrågar andradeframkommitdethar attintressenter även

denbör ingå iuppgiftersådanamärkningsuppgifter än ovansom
utredningenSåledesbasinformationen. attbeskrivna anser

märkningfrivilligsådanmedkompletteraskanbasinformationen som
tredjecertifieradmiljömärkningsåsomefterfrågas konsumenter, avav

samhälletsintressedetta ärUtredningen ävenatt urpart. avmenar
väljaför konsumenternamöjliggörMiljömärkning attsynpunkt.

produktiontilldärigenombidrarochproduktermiljöanpassade aven
medverkamiljömärkningenkanalternativ. På såmiljömässigt bra sätt
utvecklas,kankonsumtionsmönsterochproduktions-till hållbaraatt

Ävenmålen.konsumentpolitiskamed dei enlighetvilket också är
densynpunkt, såsomsamhälletsintressesymboler kanandra uravvara

rättvisemärkningenjämställdhetsmärkningenförslagna samt som ger
global hänsyn.vissmöjlighetkonsumenterna att ta en

översiktligt kunnapåkonsumenterna sättförunderlätta ettattFör att
imiljömärkning placerasinformation börerforderligtillfå tillgång ev.

placeringgälla vidbörbasinfonnationen. Detsammaanslutning till av
nyckelhålsmärkning.ev.

konsumenternaallintedockutrymmesskäl kanPå grund avav
Exempelvisförpackningarna.återfinnas påefterfrågad information

medkontaktvarit iutredningenkonsumenterönskar många de somav
få vissavillkaraktär. Deförklarande t.ex.information av mer

Sådansig.förklarade förochdefinieradetillsatsbeteckningar
databaser.viapåfördel lämnas sätt, t.ex.information kan med annat

basinformationenföreslagna ävendensåledesUtredningen attanser
informationsmedel.andrainformationmedkompletterasbör genom
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10.4 Obligatorisk märkning basinformation-

10.4.1 Obligatorisk märkning hushållskemikalierav
och förbrukningsartiklar

Utredningens föreslag: Konsumenterna skall författning ävengenom
information förbrukningsartiklargaranteras desamtom om

hushållskemikalier i enlighet med gällande lagstiftning på områdetsom
bedömts brandfarliga, hälso- eller miljöfarliga. Dennasom

information skall med den föreslagna basinformationenöverensstämma
och innehålla uppgifter vad det för slagsärom
vara/användningsområde, vilka ingredienser ingår, nettokvantitet,som
hållbarhetstid, tillverkningsdag, eller firmanamn och adress tillnamn
tillverkare, förpackare eller försäljare, hanterings- och
användningsanvisning, ursprungsland pris.samt

Enligt gällande lagstiftning märkning dagligvaror skall sådanaom av
uppgifter de ingår i den föreslagna basinformationen redan isom som
dag lämnas för flera Utredningen har dock funnittyper attav varor.
vissa dagligvaror omfattas detta.typer Dessa ärav av varor
förbrukningsartiklar de hushållskemikalier i enlighet medsamt som
gällande lagstiftning på området bedömts brandfarliga, hälso-som
eller miljöfarliga. infonnation beträffande dessa produkter regleras
sålunda den tidigare redovisade generalklausulengenom om
informationsskyldighet vid marknadsföring i marknadsföringslagen
MFL. Såsom tidigare kan infonnationsskyldighetennämnts i MFL
preciseras riktlinjer utfärdade Konsumentverket eftergenom av
överläggningar med näringslivets organisationer. Sådana riktlinjer
KOVFS har1991:1 utfärdats för hushållskemikalier,en grupp
tvättmedel avsedda för textiler.

Nämnda riktlinjer för närvarande Men enligtöver.ses
Konsumentverket har förslag till riktlinjer vissastoppatsnya av
branschorganisationer. Sålunda föreligger det risk ingenatten ny
överenskommelse kommer till stånd. medförDetta verket drar deatt
tidigare meddelande riktlinjerna och området ståratt utan
specialreglering. Utredningen detta påvisar väsentligtatt ettmenar
problem vad gäller frivilliga överenskommelser hur viktigt detsamt är

konsumenterna basinformationatt samtliga dagligvaror.garanteras om
Således föreslår utredningen konsumenterna författning skallatt genom
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information förbrukningsartiklar degaranteras samtom om
hushållskemikalier intei dag omfattassom av
märkningsbestämmelsema miljöbalkeni 1998:808 eller lagen om
brandfarliga och dettaexplosiva 1988:868. I sammanhang börvaror
påpekas författningsförslag framde i anledningatt tassom av
utredningens det anmälningsförfarandeförslag måste anmälas i som
gäller i EU dir 98/34/EG.

Informationen skall i med den föreslagnaöverensstämmastort
basinfonnationen uppgifteroch innehålla vad det för slagsärom
vara/användningsområde, vilka ingredienser ingår, nettokvantitet,som
hållbarhetstid, tillverkningsdag, eller firmanamn och adress tillnamn
tillverkare, förpackare försäljare,eller hanterings- och
användningsanvisning, ursprungsland pris. Vad gäller informationsamt

tillverkningsdag bör dock undantag kunnaså medges detnär ärom
uppenbart infonnationen betydelse, försaknar såsomatt pappersvaror.

föreslagna informationenDen innehåller inte vamingstexter
eftersom produkter brandfarliga, hälso- ellerså miljöfarligaärsom pass
så de behöver förses sådana vamingstexter omfattasmed redanatt av
sådana bestämmelser antingen miljöbalken eller lagengenom om
brandfarliga explosivaoch varor.

10.4.2 Obligatorisk märkning med information om
ursprungsland och tillverkningsdag

Utredningens förslag: Sverige skall inom EG-samarbetet- och annat
internationellt samarbete området verka förpå -

samtliga dagligvaror förpackningsmärks med informationatt0 om
livsmedelursprungsland. Vad gäller detta endast sk.avser

enkomponentvaror, samt
det i framtiden skall framgå förpackningsmärkningen näratt0 av en

dagligvara tillverkad, det relevant för i fråga.är ärom varan

framgår utredningenSom kapitel 10.3 den föreslagnaattav anser
basinformationen i huvudsak bör medöverensstämma
livsmedelslagstiftningens bestämmelser obligatoriskaom
märkningsuppgifter livsmedel.vid saluhållandet Dessutom börav
basinformationen innehålla uppgifter produktens ursprungsland ochom
tillverkningsdag.



Överväganden 1999:7114 och förslag SOU

Ursprungsmärkning

infördes den juli EG-Såsom tidigare redogjorts för 1 1997 en
Märkningförordning nötkött. nötkött i enlighetmärkning avavom

med årmed förordningen frivillig till och 1999. Dock skallär
frånförordningens redan och med den förstabestämmelser tillämpas

ursprungsmärkas. Från och med denjuli nötkött skall l1998 om
det land där djuretjanuari det bli obligatorisktår kan2000 äratt ange

Även ursprungsmärkning färska frukterfött, uppfött ochoch slaktat. av
EG-förordning.grönsaker regleras genom en

utredningen särskiltEnligt kommittédirektiven skall granska
kräver konsumenternainfonnationen kring de dagligvaror görattsom

helhetsbedömning miljö- hälsoaspekter och etiska aspekter.ochen av
helhetsbedömning förutsätterUtredningen sådan attattmenar en

produktens Vidkonsumenten information vetskapursprung.ges om om
behov skaffadetta vid sig ytterligarekan konsumenten dessutom

helhetsbedömningkunskap miljö- ochkan behövas vid en avsom
hälsoaspekter och etiska aspekter.

framkommitUnder utredningsarbetet har det uppgiftäven att om
många konsumenterursprungsland sådan information saknarär somen

informationen för de skall kunnade de behöver attsamt att attanser
erforderliga för samtliga dagligvaror.val. gällerDettagöra

anförts utredningenMot bakgrund bl.a. det attansersom ovanav
informationkonsumenterna tillgång till ursprungsland förskall ha om

dock medvetensamtliga dagligvaror. Utredningen detär ärattom
förenat redovisa beträffandemed betydande svårigheter att ursprunget
produkter flera ingredienser.innehållersom

Sveriges lagstiftningSåsom tidigare redogjorts för på områdetär
övrigaharmoniserad med medlemsländersEG-rätten i huvudsakgenom

skelagstiftning. Förändringar regelverket måste på gemenskapsnivå.av
Sverige inom EG-samarbetet ochSåledes föreslår utredningen att -

internationellt området- skall verka för samtligasamarbete påannat att
informationdagligvaror med ursprungsland.förpackningsmärks om

sådanaVad gäller detta endast livsmedellivsmedel somavser
innehåller ingrediens s.k. enkomponentvaror.en

Z Rådets aprilförordning EG 820/97 den 21 1997 upprättande ettav om avnr
för identifiering och registrering nötkreatur och märkningsystem av om av

nötkött och nötköttsprodukter.
3 Rådets oktoberförordning EG 2200/96 den 28 1996 denomnr av

för fruktorganisationen marknaden och grönsaker.gemensamma av
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Information tillverkningsdagom

Av kartläggningen framgår näringsidkama skyldiga vadäratt avser-
den informationdagligvaror lämnastora attgruppen om varans-
hållbarhetstid. uppgiftUtredningen denna bör kompletterasattanser
med information tillverkningsdag. På så kan konsumenten självsättom

sig uppfattning ålder. Detta ocksågöra ären om varans en
återkommande olikasynpunkt från de konsumentgrupper som
utredningen föreslårhar varit i kontakt med. Således utredningen att
Sverige inom övrigt internationelltEG-samarbetet- och i samarbete
området för detskall verka skall framgåatt av-
förpackningsmärkningen dagligvara tillverkad, detärnär ären om
relevant för i fråga.varan

10.4.3 Redovisning samtliga ingredienser i ettav
livsmedel

Utredningens Sverige skall inomförslag: EG-samarbetet och annat-
internationellt samarbete på området verka för informationen iatt-
ingrediensförteckningama livsmedelsförpackningamapå blir fullständigså

möjligt så konsumenterna kan undvika riskerar derasatt ämnensom som
hälsa eller övertygelse.går deras etiskaemot

den redovisadeAv tidigare dialogen med konsumenter och deras
företrädare framgår flertalet dem den obligatoriskaatt attav anser
märkningen beträffande livsmedel huvudsaki dem erforderligger
information. deltagit i dialogenEn del dem dock attsom anserav
livsmedelsmärkningen fall förtydligas fördjupas.i vissa måste och
Detta gäller isärskilt information ingrediensförteckningama,för viss
såsom redovisning ingredienser fetter och oljor.sammansatta samtav

Enligt de förbund allergiker och ärrepresenterarsom personer som
överkänsliga livsnödvändigtnågot så det för derasämne ärmot
medlemmar fullständig deklarationde får samtliga livsmedel.att av
Endast med fullständig information kan derasoch korrekt medlemmar
undvika produkter sjuka. Således ställerdem den nuvarandegörsom
s.k. 25 från kravetregeln undantag fullständigprocents som ger om-
deklaration för ingredienser- tillvissa problem försammansatta stora
deras medlemmar. dagens redovisninggäller fetter ochDetsamma av
oljor. Förbunden nödvändigt fördet deras medlemmaräratt attmenar
de fetter och oljor ingår i olika livsmedel redovisas med sinasom
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med endastfullständiga och inte i dag beteckningensomnamn
fett.animaliskt eller vegetabilisktfett

och oljor så liknanderedovisning fetter harVad beträffar av
framförts från vissasynpunkter ävenpresenteratssom ovan

utredningen framförtinvandrarorganisationer. har till derasDe att
få det animaliskareligiösa skäl behövermedlemmar bl.a. veta omav

eller nötdjur.fettet kommer från gris-
behövaskall riskera sin hälsaingenUtredningen att personanser

grund informationen iövertygelse påeller gå sin etiska attemot av
Således föreslår utredningenbristfällig.ingrediensförteckningama är

och internationellt samarbeteEG-samarbetetSverige inom annatatt -
informationen i ingrediens-verka förområdet skall att-

blir fullständiglivsmedelsförpackningama såförteckningama på som
särskilt uppmärksammas denmöjligt. detta sammanhang börI ovan

ingredienser, fetter ochdiskuterade redovisningen sammansattaav
oüon

jämförprisinformationUtvecklad10.4.4 om

inomSverige skall EG-samarbetet ochUtredningens föreslag: -
området verkar församarbete påövrigt internationellt att-

utvecklas så konsumenternainformationen jämförpriser iattom
relevanta prisjämförelser.framtiden reella möjligheter göraattges

uppgift prisEnligt prisinformationslagen skall om varans per
lämnas för många dagligvaror.måttenhet, dvs. jämförpris, Ityper av

företrädare har det framkommitdialogen konsumenter och derasmed
jämförpriserönskar informationen utvecklasmånga dem attatt omav

information jämförprisetframtiden kan fåså i ävenatt om per,man
kilo smutsadnormalt tvätt.t.ex.

skall kunnaUtredningen konsumenterna göraatt ommenar
det informationenprodukter krävsprisjämförelser mellan olika att om

särskilt vad beträffargäller denjämförpriser utvecklas. Detta stora
konsumenternahushållskemikalier. Utredningen ävenattansergruppen

kilojämförpris eller literbehöver information tvättt.ex.per,om
skurmedel.

Sverigeutredningen inom EG-samarbetet- ochSåledes föreslår att
förområdet skall verkainternationellt samarbete på attannat -

utvecklas så konsumenterna iinformationen jämförpriser attom
kunna relevantaframtiden reella möjligheter göraattges

prisjämförelser.
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10.4.5 tillgänglighetMärkningens

Utredningens förslag:
Sverige skall inom det internationella standardiseringsarbetet på0
området verka för begreppet klart läsbar definieras så typsnittatt att
och minsta fontstorlek fastställs, de uppgifter skall ingåattsamt som
i den föreslagna i möjligastebasinformationen mån placeras
tillsammans samlad plats förpackningen.påen
Berörda skall i uppdragmyndigheter i samarbete medatt0 ges
organisationer konsumenter med särskilda behovrepresenterarsom
sammanställa konsumentinformation dagligvaror lättom
svenska.
Läkemedelsverket skall uppdragi utarbeta s.k. lathund däratt0 ges en
de, miljösynpunkt, viktigastehälso- och beståndsdelarna iur
hygieniska produkter definieras och förklaras.

Av den dialog bedrivits inom för uppdraget medsom ramen
konsumenter, företrädare andra intressenterderas och framgår deatt
inte upplever märkningens omfattning störande eller ettsom som
problem. problem de i detta sammanhangDe i stället självarörsom ser
utforrnandet märkningen och dess tillgänglighet.av

obligatoriska märkningen vad beträffar livsmedelDen skall enligt
märkningskungörelsen förstå, vällätt synlig och klart läsbarattvara
och beständig. Liknande återfinns vadregler gäller märkning av
hygieniska produkter för sådana hushållskemikalier intesamt som
bedömts brandfarliga, eller miljöfarligahälso- i enlighet medsom
gällande lagstiftning området. detta detTrots många konsumenterär

vittnar fall svårt till sig informationende i vissa haratt att tasom om
eftersom lämnas med förmärkningen svårläst och liten stilär
fontstorlek.

Härutöver konsumenter det iblanddet mångaär ärattsom anser
svårt för dendem förpackningarna hitta information depåatt som
efterfrågar, datummärkning.ingrediensförteckning ochsåsom De anser

denna förpackningensbrist till del beror på design ochatt stor
färgsättning, och otydlig.enligt dem ofta rörig Mot bakgrundärsom av
nämnda slutsatsensynpunkter drar utredningen den de nuvarandeatt
märkningsreglema ledning vid tillämpningen.inte tillräckligger

Utredningen Sverige i detföreslår internationellaatt
standardiseringsarbetet verka förområdet skall begreppet klartpå att
läsbar definieras fontstorlektypsnitt och minsta fastställs.så att

detta det standardiseringsarbeteI sammanhang kan nämnas som
pågår barnartiklar ochvad gäller säkerhetstexter på andra produkter
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för arbete hardetta detbarn kommer i kontakt med. Inom ramensom
läsbarhet, bl.a. för typsnitt och påutarbetats rekommendation fören

skulle kunnavilka till ledningavstånd kan låsbara. Dettatext varavara
i det föreslagna standardiseringsarbetet.

underlätta för konsumenterna vad beträffarFör härutöveratt
uppgiftertillgängligheten information de skall ingå i denbörav som

tidigare i möjligaste mån placerasförslagna basinfonnationen
förpackningen fullttillsammans samlad plats på så depå äratten

synliga möjligtvid köp. Det är att man genom
få detta till stånd. dockbranschöverenskommelser kan Det är

frågautredningens denna måste lösas i detmening ävenatt
internationella standardiseringsarbetet.

Sverige inom det internationellaUtredningen föreslår att
skall verka för de uppgifterstandardiseringsarbetet området att som

i möjligasteskall ingå s.k. basinformationen mån placerasi den
förpackningentillsammans så de fulltpå samlad plats på äratten

detta sammanhang påpeka detsynliga vid köp. Utredningen vill i äratt
möjlighet fulltväsentligt konsumentorganisationema deltaatt utatt ges

i standardiseringsarbetet.
konsumentinfomiationens tillgänglighetVad beträffar så anser

utredningen utformas så den blir tillgängliginformationen måste attatt
särskildför flertalet hänsyn till sk.konsumenter. Således bör tas utsatta

dyslektiker,funktionshindrade, invandrare.såsomgrupper
Informationen utformas efter behov följerbör även som av

kontakterbegåvningsnedsättning. utredningens med olikaI
intresseorganisationer konsumenter med särskildarepresenterarsom
behov, har framkommit de önskar sådan infonnationdet attatt som

kompletteras med lättlästlämnas i form märkning skall annanav
föreslårinformation, skrifter. Utredningen berördasåsom enkla att

organisationermyndigheter i samarbete med representerarsom
särskilda behov sammanställerkonsumenter med

konsumentinformation lätt svenska. Sådandagligvarorom
spridasinformation kan med fördel de olikagenom

medlemstidningar. Därtill börintresseföreningamas Centrum föregna
dels arbetar uppdrag, delslättläst stiftelse på ärärsom en som-

statsbidragsfmansierade med kunskap och erfarenheterkunna bidra-
på området.

skall kunnamärkningen överhuvudtagetFör sägasatt vara
normalt lämnastillgänglig för konsumenterna måste den på svenska.

från den principenSåsom tidigare kan iblandnämnts avsteg vara
påkallad, menligt. Utredningendet inte påverkar konsumenternaom
har tidigare för sådant undantag. Det informationredogjort ett avser om
beståndsdelarna i dag i huvudsak benämnsi hygieniska produkter som
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med engelska eller latinska fackbenämningar. Dock utredningenanser
konsumenterna bör få tillgång till informationatt även om

beståndsdelarna på föreslårsvenska. Således utredningen att
Läkemedelsverket i uppdrag utarbeta s.k. lathund där de,attges en ur
hälso- och miljösynpunkt, viktigaste beståndsdelarna i hygieniska
produkter definieras och förklaras.

10.5 Kompletterande information i form av

frivillig märkning

Utredningens löreslag:
Livsmedelsverket skall i uppdrag0 ges

utvärdera nyckelhålsmärkningen. Inom för uppdragetatt ramen-
skall verket möjligheten tillämpa märkningenöverväga påatt
samtliga fettsnåla och fiberrika livsmedel, samt

undersöka frågan märkning till följd risk föratt om av-
kontamination vid livsmedelstillverkning i syfte finna lösningatt en

leder till restriktiv användning sk. säkerhetsmärkning.som en av
Berörda myndigheter skall i uppdrag undersöka möjlighetenatt0 ges

införa särskild förpackningsmärkning för dagligvaroratt en vars
ingredienser har ändrats.

den tidigareAv redovisade kartläggningen framgår det vid sidanatt av
den obligatoriska märkningen finns frivillig märkning.även Den
frivilliga märkningen regleras delvis överenskommelser ochgenom
åtaganden i vissa lagstiftning.fall Såsom tidigaresamt nämntsgenom

utredningen den basinformationenföreslagna dagligvarorattanser om
med fördel kan kompletteras sådan frivilligmed märkning särskiltsom
efterfrågas konsumenterna.av

Av de konsumentundersökningar utredningen tagit delsom av
framgår bl.a. många har bristandekonsumenter kunskaperatt om
nyckelhålsmärkningen. Märkningen tillkom år 1989 hjälpmedelettsom
för konsumenter lättare hitta de och fiberrikasteatt magraste
alternativen i viss produktgrupp. Märkningen reglerasen genom
föreskrifter utfärdade Statens livsmedelsverk.av

Utredningen har uppmärksammats det finns behoväven att ett av
information fettsnåla och fiberrika produkter. Detta behov täcks förom
närvarande inte nyckelhålsmärkningen. Utredningen föreslårav
sålunda Livsmedelsverket i uppdrag utvärderaatt attges
nyckelhålsmärkningen. förInom uppdraget skall verketramen
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fettsnåla ochmärkningen samtligapåtillämpamöjlighetenöverväga att
fiberrika livsmedel.

sk. säkerhetsmärka vissabörjatdel producenterl dag har atten
via förpackningsmärkningenproducentenlivsmedel. innebärDetta att

viss ingrediensfinnas spårinformerar det kan t.ex.att somenavom
egentligen inte i självaingåringrediensenfast denhasselnöt -

frånriskkan finnasför detlivsmedlet. Detta att restergörs att annanen
iproduktionslinje kan ha kommit medproduktion inom samma

det mycketUtredningenkontamination.livsmedlet sk. ärattmenar
eller överkänslighetallergiermedväsentligt för attannanpersoner

information de ingredienserinnehållermärkningen endast somom
inskränks deraslivsmedlet,tillverkaföranvänts att annars

ytterligare.valmöjligheter
berörda producenter,mellandiskussiondag pågårI en

Livsmedelsverket dennaochkonsumentorganisationer typom av
Livsmedelsverket i uppdragföreslårmärkning. Utredningen attatt ges

kontamination vidföljd risk förtillmärkningundersöka frågan avom
lösning leder tillfinnai syftelivsmedelstillverkning att enen som

säkerhetsmärkningsk.restriktiv användning av
vissa lär sigöverkänsligaochAllergiker ämnenär motpersoner som

lita på. Eftersom de oftaoch kande tålmed tiden hittaatt varor som
ingrediensförteckningen.alltid Detde inteköper dessa så läservaror

ändras till innehållet. Omprodukterkändahänder dock ävenatt en
ingredienser tillsätts skall detta, enligtsådan ändring innebär att nya

ingrediensförteckningen.framgåområdet,gällande lagstiftning av
undersökas ändrat innehålldet börUtredningen dock att omanser

med informativ pådessutom borde aviseras på sätt, textt.ex.annat en
berörda myndigheterutredningenföreslårförpackningen. Således att

särskildinföramöjlighetenundersökai uppdrag attatt enges
ingredienser har ändratsdagligvarorförpackningsmärkning för vars

sammanhang beaktas.i dettalands aspektertredjesamt att
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informationKompletterande10.6 genom
infonnationsmedelandra

Utredningens föreslag:
hjälp den modernauppdrag medskall iLivsmedelsverket att av0 ges

märkning livsmedelinformationIT-tekniken tillhandahålla om av
information till demriktadsärskilttillhandahålla ärsamt som

överkänsliga för någotallergiska eller ämne.
dialog meduppdrag initieraKonsumentverket skall i att enges0

skyltar med de vanligastbranschorganisationema attom
dagligvaruområdet isymbolerna inomförekommande sätts upp

butikerna
-samhället skallKonsumenträttigheter iITUtredningen genom0

vad beträffarundersöka rättslägetuppdragtilläggsdirektiv i attges
få konsumentinformationmöjlighetkonsumenternas att om

vid behov föreslå åtgärder.Internethandeldagligvaror vid samt att

för utredningsarbetet medförts inomden dialogAv ramensom
framgår de efterfrågarföreträdarekonsumenter och deras ävenatt

föreslagna basinformationen. Pådeningår isådan information intesom
önskvärd information inteallutrymmesskäl dockgrund kan rymmasav

utredningen såledestidigareSåsompå förpackningarna. nämnts anser
formskall lämnas ibasinformationenden föreslagnaatt avsom-

medkompletterasbörförpackningsmärkning även annan-
inforrnationsmedel.andrakonsumentinformation typer avgenom

informationsmedelAndra

märkning framförkonsumenterföredrarSåsom tidigare redovisats
märkningen möjliggör de harformer information eftersomandra attav

skallbutiken, debara itill informationen intetillgång närävenutan
använda själva produkten.

förgenomförts inomundersökningarResultat från de ramensom
villsålunda interespondenternautredningsarbetet visar attatt

information denmedmärkningen skall attersättas typ av menannan
bl.a.få kompletterat medde önskarkan kompletteras. Det ärgärna som

efterfrågasinnehåll. Särskiltproduktensutförligare information om
vissaåterfinnstillsatsbeteckningarförklaringar olikapå de som

utförligare information deefterfrågaslivsmedel. Dessutom om

5 19-0257MärkVäl
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produkter innehåller kända orsaka allergier ellerämnen är attsom som
överkänslighet.

Av nämnda undersökningar framgår respondenternaattovan anser
kompletterande information till dagens förpackningsmärkning medatt

fördel bör kunna lämnas med hjälp den moderna IT-tekniken.av
Utredningen IT-teknik bör utnyttjas i utsträckningstörre änattanser

vad sker i dag det gäller konsumenterna relevantnär attsom ge
information dagligvaror. Särskilt bör handeln och berördaom
myndigheter kunna använda sig IT-teknik det gällernär attav
informera de dagligvaror återfinns inom derasom som
verksamhetsområde. Som exempel på detta kan nämnas
Konsumentverkets databas och handelns utvecklingsarbetegröna
avseende databaser med produktinformation.

juniI 1998 regeringen Konsumentverket i uppdrag inrättaattgav en
databas med hushållsrelaterad miljöinforination. Syftet med uppdraget

konsumenter och vidareinformatörer sådan databasär iatt genom en
framtiden bl.a. skall kunna få reda hur vissapå påverkar miljön,varor
få goda råd, utbyta erfarenheter få olika begrepp definierade ochsamt
förklarade. förInom projektet samarbetar verket med andraramen
berörda myndigheter området,på såsom Naturvårdsverket.

Beträffande det utvecklingsarbete på området bedrivssom av
handeln harså databas med information de produkteren om som
används i storhushåll tagits fram och liknandeett mer
konsumentorienterat under utveckling.är

Utredningen de redovisade pågående verksamheternaattanser ovan
bör kompletteras så konsumenterna i framtiden den modernaatt genom
IT-tekniken kan erhålla information märkning livsmedeläven om av av
såväl generell specifik karaktär. Livsmedelsverket har nyligensom
initierat sådan verksamhet. Eftersom utredningen det äratten anser
särskilt viktigt konsumenterna, utnyttjandet IT-tekniken,att genom av
kan få tillgång till erforderlig information inom livsmedelsområdet bör
verkets arbete i denna fråga intensifieras. Således föreslår utredningen

Livsmedelsverket i uppdrag med hjälp den moderna IT-att attges av
tekniken tillhandahålla information märkning livsmedel samtom av
erbjuda särskilt riktad information till de allergiska ellerärsom
överkänsliga för något ämne.

olikaAv undersökningar framgårpå området konsumenterna haratt
bristande kunskap symbolerde återfinnsom som
dagligvarumarknaden. dialogenI med konsumenterna och deras
företrädare har det framkommit de saknar information dessaatt om
symboler. återkommandeEtt förslag från dessa konsumenter detär att
i butikerna skyltar beskriver och förklarar de vanligastsätts upp som
förekommande symbolerna.
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informativaförslagkonsumenternasUtredningen att ommenar
tillmedverkaskullekostnadseffektivt attenkelt och sättskyltar ett

kunskap.erforderligerhållerkonsumenterna
i uppdragKonsumentverketsåledesföreslår attUtredningen att ges

med deskyltarbranschorganisationemameddialog attinitiera omen
idagligvaruområdetinom sättssymbolernaförekomnavanligast upp

butikerna.

Internethandel

gällerskett vadutvecklingensnabbabör densammanhangdettaI som
viainköpsina dagligaför konsumentermöjligheter göraatt

de konsumenterUtredningenIntemethandeln attnämnas. somanser
information vidlikartaderhållabördagligvaror Internethandlar genom

till vid handelharenligt lagdeden rättköptillfálletsjälva somsom
säljernäringsidkaretveksamtdocktraditionellt Det ärsätt. somom

områdetlagstiftning pågällande ärenligtdagligvaror via Internet
information.sådanskyldiga lämnaatt

försärskild utredareregeringenutsåg attjuni 199830Den seen
EnligtIT-samhället.irättigheterkonsumenternasöver

ochutredaren undersökaskall1998:64dir.kommittédirektiven
marknadsrättsligfrämstproblemspeciellakartlägga vilka natur somav

elektronisksamband mediinförställaskankonsumenten
informationssamhället.ikommunikation

vadundersökasbörrättslägetUtredningen närmareattanser
konsumentinformationerhållamöjlighetbeträffar konsumenternas att

föreslåsdettautredningstiden inte medgerInternethandel. Eftersomvid
utredningentilläggsdirektiv,regeringen, omatt gergenom

rättslägetundersökauppdragiIT-samhälletKonsumenträttigheter i att
åtgärder.föreslåvid behovsamt att
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10.7 Konsumentinfonnation för synskadade
personer

Utredningen föreslår:
Regeringen skall uppdra åt berörda myndigheter i samarbete medatt0
handeln initiera försöksverksamhet i vissa butiker syftei atten

nyttjandet redan befintliga hjälpmedel områdetgenom av
underlätta för synskadade få tillgång till informationatt om
dagligvaror. Inom för försöksverksamheten skallramen
Konsumentverket i uppdrag i samarbete med Synskadadesattges
riksförbund och Hjälpmedelsinstitutet utveckla teknikservice för
synskadade personer.
Konsumentverket skall i uppdrag initiera dialog medatt0 ges en
branschorganisationema i syfte undersöka möjligheten taktiltatt att
märka vissa basvaror.

Genom tilläggsdirektiv har utredningen fått i uppdrag studeraävenatt
och analysera situationen dagligvarumarknadenpå för medpersoner
svårare synnedsättning. Enligt Hjälpmedelsinstitutet så finns det i
Sverige i dag mellan 100 000 200 000 har tillrättpersoner som-
hjälpmedel de synskadade. Som synskadadär i dettaattp.g.a. avses
sammanhang sådan inte kan läsa vanlig medtextperson som ens
glasögon från optiker eller inte kan orientera sig i okänd miljö utansom
hjälp. En del dessa äldre sin ålderstor är harav personer som p.g.a.
nedsatt deAv synskadade det ungefär 15 000-20 000ärsyn. personer

synskadade. Utredningen har tolkatär uppdraget sågravt detsom att
den synskadade, således det deras situationstora äravser gruppen

dagligvarumarknaden har studerats.som
denI deskriptiva delen betänkandet har tidigare redogjorts förav

hur vissa synskadade och berörda myndigheter uppfattar situationen
dagligvarumarknaden. bakgrund derasMot beskrivning bedömerav
utredningen dagens konsumentinfonnation dagligvaror inteatt ärom
tillräckligt tillgänglig för synskadade konsumenter. Detta beror bl.a.
själva utformningen informationen. Såsom framgår den tidigareav av
redovisade kartläggningen vilka konsumentinformationtyperav av som
för finnsnärvarande dagligvarumarknadenpå lämnas delstoren av
informationen dagligvaror i form märkning. Enligt demom av som
utredningen har varit i kontakt med skulle dock många synskadade
kunna tillgodogöra sig märkningen den tydligare, lättlästom var mer
och skrevs med stil.större
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tillgodogörakan dock inte sigsynnedsättningPersoner med svårare
informationerhålla påtraditionell märkning måste sätt.annatutan

Hjälpmedelsinstitutet har detmedkontaktutredningensl
marknaden finns hjälpmedelframkommit det redan i dag på rättatt som

synskadade vad beträffar derasskulle underlätta föranvända
konsumentinformation. Exempelvis såtillgång tillmöjligheter fåatt

läs-TV-system.sig Isynskadadeanvänder många ettettavpersoner
TV-kamera och återges påavbildassådant textensystem enav en

önskas.förstoring såskärm med den som
infonnationdock fåmåstesynskadadeGravt ett annatpersoner

såväl de synskadade självatidigareSomsätt. nämnts somanser
syntetiskt tal skulle fungeraviainformationHjälpmedelsinstitutet att

i avseende bördettaInstitutetför de flesta synskadade. attmenar man
streckkodema. Via koden kanEAN-kodemakunna använda sig av

databas där bl.a. informationi kopplas butikensdag mot omuppman
tekniskt möjligtdetåterfinns. Enligt institutetpris är att genomvarans

fördatabaser på Internet. Menandrakoden kopplas t.ex.även motupp
EAN-kodemaanvända sigskall kunnadetta sammanhangiatt avman

märkas taktilt.måste dessa
situationen för synskadadebedömningUtredningens är att personer

erforderligerhålla informationmöjligheter kunnavad beträffar deras att
fick tillbutikerna tillgång dede iskulle förbättrasavsevärt om

Utredningenmarknaden. detfinnshjälpmedel redan på attansersom
landet borde undersökasbutiker iförsöksverksamhet i vissagenom en

i syfte informationutnyttjashjälpmedel skall kunnahur sådana göraatt
synskadadefördagligvaror tillgänglig personer.merom

uppdrar berördaregeringen åtutredningenSåledes föreslår att
handeln initiera sådanmedmyndigheter i samarbeteatt en

föreslår utredningenförsöksverksamhet. Härutöver att
skall iförsöksverksamhetenförKonsumentverket inom gesramen

Synskadades riksförbund ochuppdrag i samarbete medatt
teknikservice för synskadadeHjälpmedelsinstitutet utveckla personer.

demindredet endasttidigareSåsom nämnts är grupp aven
bedömningutredningenspunktskrift.synskadade kan läsa Men ärsom

skulle kunna underlättaantal basvarorviss taktil märkning ettatt aven
läsa punktskrift.de kan Somsynskadadeför änstörre somgruppen

lagreglerade taktiladeavseende kanförebild i detta nämnas
hushållskemikalier.vissabl.a. återfinnsvamingssymbolema som

initierar dialogKonsumentverketsåledesUtredningen föreslår att en
undersöka möjlighetensyfteimed branschorganisationema attatt

taktilt märka vissa basvaror.
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10.8 Tillsynen och informationöver om

gällande bestämmelser

Utredningens föreslag:
Kommittén Konsumentpolitik inför sekel skallett nytt0 genom
tilläggsdirektiv i uppdragges

undersöka möjligheten samordna tillsynsinsatsema vadatt att-
beträffar märkning dagligvaror undersöka hur samladsamtav en
återrapportering till regeringen skall kunna tillförsäkras, samt

undersöka kommunernas skyldighet vid tillståndsprövningenatt att-
och/eller tillsynsutövningen informera gällande bestämmelserom
beträffande märkning.
Berörda myndigheter skall uppdragi sammanställaatt gemensamt0 ges
information gällande bestämmelser avseende märkningom av
dagligvaror. Informationen skall utformas på så så den bl.a. kansätt att
användas utbildningsmaterial för butiksanställda.som

Näringsidkamas inforrnationsskyldighet regleras olika bestämmelserav
på området. tillgång till informationKonsumenternas således bl.a.styrs

i vilken omfattning näringsidkama efterlever dessa bestämmelser.av
Utredningen näringsidkamas benägenhet detta i vissgöraatt attmenar
utsträckning omfattanderelaterad till hur tillsynenär överpass
efterlevnaden är.

framgårSom den tidigare redovisade kartläggningen denutövasav
centrala tillsynen efterlevnaden gällande lagstiftning påöver av
området olika berörda myndigheter, såsom Livsmedelsverket,av
Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket. lokala tillsynenDen utövas

kommunerna beträffar frågoroch vad prisinformationav om av- -
Konsumentombudsmannen i samverkanKO med kommunal
konsumentverksamhet och/eller frivilliga konsumentorganisationer.

Utredningen eftersom tillsynsansvaret fördelat på såärattmenar
många olika utförsaktörer och således på olika börsätt en- -
samordning tillsynsinsatsema eftersträvas.av

Den januari tillsatte regeringen7 1999 parlamentarisk kommittéen
skall konsumentpolitiken inför sekel. Enligtöver ett nyttsom se

direktiven dir. skall kommittén lämna1999:1 förslag på hur den
framtida konsumentpolitiken skall kunna människor förutsättningarge

känna sig och hakonsumenter starkt inflytandeatt övertrygga ettsom
sin vardagssituation. Utredningen föreslår nämnda kommitté,att genom
tilläggsdirektiv, i uppdrag undersöka möjligheten samordnaatt attges
tillsynsinsatsema vad beträffar märkning dagligvaror samtav
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skall kunnatill regeringenåterrapporteringsamladhurundersöka en
tillförsäkras.

studiebesök igjortutredningenharuppdraget ettförInom ramen
livsmedelskedjoma.detillhörintedagligvarubutikerantal storasom

ungefärsmåbutiker 20dessa procenthandelnEnligt utgör av
butiker vadi dessabristerfunnitharUtredningenmarknaden. stora

märkning.bestämmelsergällandeefterlevnadengäller omav
ochhälso-debekräftasiakttagelserUtredningens av

med.varit i kontakt Deharutredningenmiljöskyddsinspektörer som
skriftligsamladsaknardeframförttill utredningenhar även att en

visserligeningår detdagmärkningsregler. Igällandeinformation om
dessaregler.gällande Meninformeraarbetsuppgifteri derasinte att om

iinformationsådanindirekt lämnasdockdetinspektörer attmenar
tillsynsutövningen.medsamband

uppgifteri kommunernasbör ingådet att t.ex.Utredningen attanser
producentersåvälinformeratillsynsbesöksamband medi även som

fråganUtredningen föreslårbestämmelser.gällande atthandlare om
förkommitté inomnämndaochundersöks attnärmare ramenovan

undersöka kommunernasuppdragitilläggsuppdraget attäven ges
tillsynsutövningenoch/ellertillståndsprövningenvidskyldighet att

märkning.avseendebestämmelsergällandeinformera om
avseendegällande reglerinformationsamladbeträffarVad om

uppfattningbestämdautredningensdetdagligvaror såmärkning ärav
information. Desådanbehov storafinnsdet stortettatt av

utbildningarolikavisserligentillhandahållerhandelsföretagen typer av
tillhörintebutikermärkning.infonnationsmaterial Deoch somom

Såledesinformation.till dennatillgångingendockhardessa företag
sammanställermyndigheterberördaföreslår utredningen gemensamtatt
märkningbeträffandebestämmelsergällandeinformation avom

dagligvaror.
detnyckelrollinneharbutikspersonalen närUtredningen att enanser

fackligadagligvaror. Deraskonsumenterinformation tillgäller om
saknarmedlemmarderasframförtutredningenorganisation har till att

Utredningenområdet.regler pågällande attinformation anserom
huvudsak åliggeripersonalutbildningföransvaret av

drygt 20dock konstateraskan procenthandelsföretagen. attDet av
detkonsumentsynpunktUr ärföretag.i dessainte ingårbutikerna

utbildning.få relevantbutikspersonal kanalldärför angeläget att
sammanställningenföreslagnadensåledesföreslårUtredningen att av

märkningbeträffandebestämmelsergällandeinformation avom
användaskandensåsådant ävenutformas sättdagligvaror attett

butiksanställda.utbildningsmaterial försom
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10.9 Konsumenters inflytande över

information dagligvarorom

Utredningens föreslag:
Representanter från konsumentorganisationer skall ingå i berörda0
myndighetsstyrelser.

beredningFör konsumentfrågor skall referensgrupp tillsättas0 av en
med från berörda departementrepresentanter och
konsumentorganisationer.
De medel regeringen ställt till förfogande för0 som
standardiseringsarbetet skall omfördelas sådant såett sätt att
konsumentorganisationemas aktivt kan delta irepresentanter
standardiseringsarbetet på området.

Informationen dagligvaror har främsttidigare fokuserats på frågorom
säkerhet och hälsa. Under år har dock perspektivet vidgats.om senare

Frågor konsumenternas möjligheter kunna väl övervägdaatt göraom
val och på så bl.a. kunna utnyttja sinasätt ekonomiska och andra

effektivt har allt kommit i fokus. Utredningenresurser mer attmenar
det således väsentligt vid utfonnandet informationenär hänsynattav

till konsumenternas behov.tas Det därför betydelseär stor attav
konsumenterna möjlighet till inflytande detta.över Förges att
konsumenterna skall kunna möjlighet till reellt inflytande bör deges
finnas med där besluten fattas. Således föreslår utredningen att

från konsumentorganisationer skall ingårepresentanter i berörda
myndighetsstyrelser.

Härutöver utredningen konsumenterna böratt ävenanser engageras
i beredningen inom regeringskansliet vad frågoravser om
konsumentinformation dagligvaror. Utredningen föreslårom att
regeringen i detta syfte tillsätter referensgrupp för beredningen av-
konsumentfrågor med från berörda departement ochrepresentanter-
konsumentorganisationer.

l enlighet med kommittédirektiven skall utredningen analysera hur
konsumenterna själva skall möjlighet till insyn och inflytande iges

kring olika märkning. Vad gäller märkningtyper såprocesserna av
pågår det i dag utvecklat standardiseringsarbete inomett vissa
områden. Utredningen det mycket betydelsefulltär förattanser
konsumenternas möjligheter till inflytande konsument-att
organisationema kan fullvärdigt deltagande i detta arbete.ett Dettages
innebär medel bör ställas till konsumentorganisationemasatt
förfogande så de kan deltaga i standardiseringsarbetet.att Enligt det
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förloradförintenuvarande ersättningssystemet representantemaersätts
medeldesåledesFöreslårUtredningenarbetsinkomst. att som

standardiseringsarbetet börförfogande förtillregeringen ställt
konsumentorganisationemassåsådantomfördelas på sätt attett

Samtidigt börstandardiseringsarbetet.iaktivt kan deltarepresentanter
imandatdessaför upprättasregeringen verka att som

inriktning.konsumentvänligstandardiseringssammanhang får en

redovisningKontinuerlig10.10 av

erhållamöjligheterkonsumenternas att

dagligvarorinformationerforderlig om

föreslag:Utredningens
tredje åråläggasskallmyndigheterSamtliga berörda att vart0

möjlighetergäller konsumenternasvadbeskriva situationen att
dagligvaror.erhålla information om

ochanalyserauppdragiskallKonsumentverket attges0
situationenbeskrivningarsektorsmyndighetemassammanställa av

redovisastredje årskallUppdragetdagligvarumarknaden. vart
till regeringen.

konsument-bestämmelsernavadTillämpningsansvaret omavser
Respektivemyndigheter.olikamellanfördelatinformation är

konsument-frågorsådanaförsåledesmyndighet omansvarar
verksamhetsområde.myndighetsrespektiveinformation rörsom

konsumentpolitiska målenövergripandefrån deMed utgångspunkt
samladgjortuppdragetför översynhar utredningen inom avenramen

erforderlig informationerhållamöjlighetkonsumenternas att om
kontinuerligtfinnsdetbedömningUtredningensdagligvaror. är ettatt

kunskapDennasådan ärden kunskapbehov översyn ger.ensomav
utvärdering deochuppföljningvidbetydelsestort.ex. avav

målen.konsumentpolitiska
myndigheter åläggsberördasamtligaföreslårUtredningen att -

tredje årregleringsbrevmyndigheternaslämpligen att vartgenom -
erhållamöjlighetergäller konsumenternasvadbeskriva situationen att

ominformation dagligvaror.
utvecklingen inomeffektivt följamöjlighetregeringenFör attatt ge

erhållakontinuerligt börregeringenutredningenområdet att enanser
KonsumentverketutredningenSåledes förslårsamlad redovisning. att

sektorsmyndighetemassammanställaochanalyserai uppdrag attges
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beskrivningar situationen på dagligvarumarknaden vad gäller
konsumenternas möjligheter erhålla erforderlig information.att
Uppdraget skall tredje år redovisas till regeringen.vart
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konsekvenserEkonomiskaVI m.m.

ekonomiskaredovisa dekommittédirektivenenligtUtredningen har att
förslagen.effekterandraochkonsekvenserna av

skallkonsumenterna garanterasförslagUtredningens attom
ändringdirektmedföra någontorde intedagligvarorbasinformation om

åtagandena.offentligadeav
aktivtmöjligheterkonsumentorganisationemas attbeträffarVad
medeldekapiteli 10.8föreslåssåstandardiseringsarbetet, attidelta

standardiseringsarbetet påförförfogandetillställtregeringensom
möjligt.blirdettasåsådantpå sättomfördelas attskallområdet ett

offentligaändring denågonmedföraintehellertorde dettaSåledes av
åtagandena.

skallolika uppdragförslagutredningensMerparten somavserav
meningutredningensområdet. Detpåmyndigheter ärberördautförs av

förutföras inomkunnaböruppdragenhuvudparten ramenatt av
föreslagnadengällerVad såbudget.ordinariemyndigheternas

nyttjandetsyfteibutikeri vissaförsöksverksamheten att avgenom-
fåsynskadadeförunderlättaområdet atthjälpmedel påbefintligaredan

dockbördagligvaror äveninformationtilltillgång annanom -
tilluppdragetgällerVaddelar.vissaförsökasfinansiering

riksförbund ochSynskadadesmedsamarbeteiKonsumentverket attom
synskadadeförteknikserviceutvecklaHjälpmedelsinstitutet personer

Utredningenförfogande.tillställasmedelsärskildasåledesbör anser
finansieraskunnadelar böri vissaprojektetdet föreslagna genomatt

arvsfonden.Allmännastöd ur
utsträckningi vilkenredovisaskyldigocksåUtredningen attär

mellanjämställdhetföreffektereffekter,regionalpolitiskafårförslagen
och debrottslighetenförkonsekvenserkvinnoroch samtmän
direktanågravarkenkanUtredningenarbetet.brottsförebyggande se

konsekvenserjämställdhetspolitiskaellerregionalpolitiska av
förslagen.

avseendeeffekterdirektafå någrahellreinteFöreslagen antas
arbetet.brottsförebyggandeeller detbrottsligheten
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yttrandeSärskiltVII

Jarl.MarianneochIngerstamsakkunniga BengtyttrandeSärskilt av

detiutredarenmedverkan poängterasKonsumentorganisationemas av
dagligvaror". I"Konsumentinformationutredningsarbetetpågående om

haskakonsumentorganisationemamedfinnsförslagen att
Imångadelta sätt.aktivtochstyrelserverksstatligairepresentanter

ska hakonsumenternaframförs meraregeringsdeklarationen att en
organisationer.fårknappastde utannågotsamhället,roll iframskjuten
framtoningklar attocksåfinns153§Amsterdamfördraget enI

till deuppmaningochorganiserasskall kunna enkonsumenterna
inställningEU:s är attdetta.ombesörjanationella attstaterna

stimuleras.skainvolveringenochorganiseringen
Sverigeskonsumentfrågor,förparaplyorganisationerSveriges två

synpunkterföljandeharSamverkaniKonsumentråd och Konsumenter
utredningen.på

ochmyndigheteralltefterfrågasKonsumentrepresentation mer av
departement.

sigkonsumentorganisationema taocksåförväntasuppgifterflerAllt
bådehosreferensgrupperimedverkanremissyttranden,ex.an,

och departementverkmyndigheter, m.m.
möjlighethaskakonsumenternapå-positivtnaturligtvisviDet ser

denskaverksamhetallMenbesluten.påverka annansomatt
finansieras

Digrådetfått utvi att taharoberoende envårtsäkra avFör att
viaindirekt,konsumenterallamedlemsavgifti somkrona av

paraplyorganisationer.våraimedlemmarmedlemsorganisationema, är
Vårakronanavståböride,tänkbarnaturligtvisDet vemär menen

medlemsavgiftidagredanbetalarmedlemsorganisationerrespektive en
pressadeallaDearbetsinsatser. ärkonkretameddessutombidraroch

stödekonomiskt ärytterligareochSnålblåstekonomiskasamtidensav
därifrån.medräknainte att

kankonsumentrörelsesällsyntdetinternationellt attärSer enman
verksamhetsintäkter.ochmedlemsavgiftenfrämstfinansieras genom

konsumentorganisation ärdärländerimöjligtSådant större enär
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uppbyggd kring landets ledande konsumenttidskrift, testverksamhet och
förlagsrörelse. Här i landet det statligaär Konsumentverket utsom ger
den konsumenttidningen,stora Råd och Rön och handhar testersom av
konsumentprodukter, varför vi knappast kan det möjlighetse som en
till finansiering.

Konsumentorganisationema har brottasatt med att
konsumentfrågoma allas intresseär ingens det gällernärmen ansvar
kostnaderna. Få ifrågasätter, eller tänker mycket bidragattens stora
i olika former går till näringslivet. Ingen hävdar företagen därmedatt
skulle förlora sitt oberoende. Vi har heller aldrig hört krav på företag

erhåller statligt stöd de ska kronasom att förta ut varje sålden mer
produkt.

Statligt stöd krävs säkert för näringslivet ska fungera.att Statligt
stöd behövs också för konsumenternas intressenatt ska tillvaratas av
konsumentorganisationer. fårFörst vi alla konsumenter gemensamt
betala via skattsedeln för våra folkvaldaatt och myndigheterge
möjlighet till inflytande, sedan betalar vi indirekt näringslivets
påverkan via våra inköp och till sist förväntas vi bekosta
konsumentintressets möjlighet till inflytande. I vårt land detär
dessutom svårt motivera konsumenternaextra att direkt finansieraatt
sin organisation, demnär vid högt konsumentskyddvant ettman via
Konsumentverket, Allmänna Reklamationsnämnden, lokala
konsumentvägledare, Livsmedelsverk fl. statligt finansieradem.
konsumentstöd.

delasDet årligen ansenliga belopp till frivilligorganisationer,ut som
utföra viktig och allmännyttig verksamhet.anses Vien attanser

konsumentorganisationema verkligen uppfyller detta kriterium.
Nej, statsstödet vi endast återbäring konsumenternasser som en av

insatta skattemedel. Om jämför statsstödet i Sverige till
konsumentverksamhet med det stöd betalas i de övriga nordiskautsom
länderna det lätt konstateraär Sverige liggeratt att till.sämst En krona

medborgare till konsumentorganisationema denper satsningen skulle-
öka konsumenternas inflytande.
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butiken.godadenDrömmenVIII om

utredarensärskildedenfantasiFri av

butiksbesöket. Ominförinköpslistaskrevochsin datorvidAnna satt
gårinnanförberedelserdetkrävsdåligt så mannoggrannaman ser

hemifrån.
underlättadesedantidförhemfåtthonHjälpmedlen ensom

liten TV-medhonsåfungerade attskärmenLäs-TVverkligen. ensom
tillförstorakundesedanhonochfördes uppkamera över text somsom

fantastiskläsakunnabehövde förhon attstorlek på varden texten som
mängdutförakundehonmedfördetalsyntetisktmed attdatorn enoch

informationalltalainteskrivbordet. Förhemifrån att somärenden om
intedombaraSyndviapå Internet. attkunde få varhon tagnumera

samhället.ispridda även utemer
besöketförberedadessutomhonskullegången avhärDen

Eftersomsuckade.varje. Annaliteallergisksondottem mot avvarsom
alldelesförrådetveckor sånågraiutomlands påvarithon semester var

tomt.
skulledethoppadesochefter attlitesigkände trött varaHon resan

alldelessåintefå hjälp. Detkundehonsåaffärenifolklite att var
verkade inteochstressadPersonalenalla gånger. varasjälvklart var

denvadfrågathadehonIblandheller. närvälutbildadspeciellt om
intehade honfanns såellerinformationi visssvåra varavar entexten

affärsinnehavarentalatimed atthade oftaHonriktigt omnågotfått svar.
situationen.något åtbordehan göra

medochmedbekymmerhaifrånlångt att synenHon ensamvar
ibråteocholikastil på texterlitenskyltning, fördålig massaen

sigochhemkomhonIbland sattesvårt närväldigtdetså blevgångarna
sannerligenhonblevsåpaketentitta påförvid sin läs-TV att

habordedomaffär såDetresultatet. storinföröverraskad var en
och betill affärenringavisserligenkundeHonnågot.göraattresurser

ochroligthandlaochgåbeställning attordningi vardom göra menen
längeSåstund med.bortbekantnågonalltid prataträffade att enman

fortsätta.faktiskttänkte honsåsjälvdetklaradehjälpligthon avsom
godborde detäldremångasåmedområdethär vara endetI

egentligenKonstigtdet. attkundeockså göratillaffärsidé attatt manse
faktisktmedborgarnadelsåborthelt glömt stortydligen att avenman

såi årenlångtbättrehälsan ärgamla ochriktigt uppblir även om
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försämras och rörelsefönnåga hos väldigt många. fallaAttsyn på knä
för kunna läsa allt för litenatt på nedersta hyllan går intetext bra. Hon
fnissade åt sina tankar. Det skulle ganska fånigt medegna utnog se en

knäfallande pensionärer butikerna.i Menmassa ute någonvet,vem
kanske skulle få sig tankeställare. vadFy hon kände sig Deten trött.

svårt med koncentrationen.var
Nu hon äntligen färdig. blevDet lång lista så det bästvar en attvar
med dramaten. Vägen tillta affären inget problem. Den låg baravar

två kvarter bort. Hon hade bott länge i området och kände vägen utan
och innan. Visste honatt försiktigtvungen att utanförextravar vara
den kombinerade tobaks spelaffären där det ofta stod vippskyltar-
långt på Var inte detute förbjudet förresten.trottoaren. kanskeMan
skulle ringa till kommunen och kräva dom gjorde något åtner att
problemet.

Nu hon framme vid affären missöden. Väl inne iutan affärenvar
hon Föreståndarensmöts Hejröst. Anna, välkommen, jag harav -

saknat dig. Hoppas utlandsvistelsen trevlig.att Här har hänt sakervar
medan du varit borta och jag har varit så otålig för få höra dinaatt
synpunkter. Får jag dig för Ingvar, vårpresentera butiksvärd. Hannye
kan visa dig våra nyheter. En äldre med hennetrygg stämma togman
under och förde henne fram till litet bås intill ingången.armen ett strax

-Titta här. Här har vi installerat liten infonnationshöma. Hären
Ävenfinns allt. läshjälp och intalad information koppladär direktsom

till vår stordata där informationen våra produkter ligger. På den härom
bandspelaren finns allt nyheter och specialerbjudanden ochom
information i vilka gångar de finns så det skall bli lättareom attvarorna

hitta. kanskeDuatt tycker .det liteatt är gammalmodigt med
bandspelaren, dels vi inte riktigt färdigaär och dels behöverännumen
vi lite tid på för instruera våra kunder hur domatt skall användaoss om
den tekniska utrustningen. Naturligtvis finns all information skriftligt
också på lätt svenska för dom behöver.så Alla konstiga symbolersom
finns i det här häftet från Råd och viRön, har beställt skyltarstora som
kommer Dessutom finns informationsnart. all lagstiftning ochom
regler gäller för Det för vi skall fåär kundernas hjälpsom attoss. att se
till det fungerar.att

Anna tittade sig förundrad omkring. Stora skyltar med tydlig såtext
hon kundeäven läsa ochatt hon uppfattadenär också de skyltaratt om

innehållet i hyllorna tidigare suttit allt för långt för hennessom upp
synförmåga nedflyttade till lämpligare nivå. Eller domnu var en om
hade kompletterats.

-Är det något särskilt du vill jag skall hjälpa tillatt med
Butiksvärdens väckte Anna hennestrygga röst funderingar.ur
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fyllabehöverjagriktigt.inte Förutomjag att-Ja, massaenvet
sondottertill min ärliteköpaskall jagsåbasvaror gottextra som

middagriktigt godtips närha litevill jagallergisk. Sedan gärna enom
hon kommer.

kommervisa hur duskall jagsåhärSittproblem.inga-Det är ner
allergiker.lämpade försärskiltprodukterdatorninformationen påi om

informationhittalätt ävenskalltalstyrd så det attDen är om manvara
bandspelaren lyssnaden härdu påkanså bra. Dessutominte avser

dumenyförslaghelaochi dagharspecialerbjudanden vi ävenvilka om
med domdu harhär såprintaocksåkan attvill ha det. Du receptenut

inågraflyttatvingadevi varitvi ocksåtalar atthem. Här varoromom
medföljer jagvill såduhitta. Om gärnablir lättaredetaffären så attatt

runt.
jagspännande såverkar sådet härtyckerjagmycket,-Tack så men

själv.migklaraförsökavill gärna
ifall du fårsökarefå lämnavälkan jagdåförstår,-Jag enmen

kortdig litenfåväljagkanOch sånågonstans.problem enge
fungerarinstruktion hur apparaternaom

någotharinformation. Detdatornstitt iförstAnna vartog en
hörsnäcka. Skönttillkopplattalsyntetiskthadealldeles Denextra. en

glutenfriaAllergiinformation;uppmärksamhet.väckaslippaatt
skulle2. Förresteni gångsidahögerfinnasskulleprodukter nummer
fördoktorneftersomsockerfritt attefter varnatockså tittakanskehon

intehonblommak.undeåldersdiabetesbegynnande ut varomen
försiktig.

berättadeBandspelarengång. Bra.sida iSockerfritt vänster samma
taladetill.passade Dengrönsakerochkalvköttpåextrapris somom

KRAV-odladefinna detkundehongrönsaksdiskeniockså somom var
Även till stackensitt stråville drahonfanns.detbrukade köpahon när

förskullehur hontalade göraBandspelarenmiljön.gälldedetnär om
ingrediensförteckningen. Honoch utkalvköttet togpåfå receptetutatt

ytterligarenågotdetkollaförtextläsarenoch i attsatte varpapperet om
påtittade honSlutligeninköpslista.sintillförabehövdehon ensom

efter sinaskulle sökahonvilka gångariföraffärenplan över att se
rejältocksåhittade honskulle gå etthonPrecis närvaror.

rundasinmed sigförstoringsglas att ta
ytterligareupptäckte honSnabbtspännande.det bliskulleNu en

mjölk.liteför köpaaffärenhelagå igenombehövde inte attnyhet. Man
in.längstplaceringengamladenfrånflyttatshadeMejeriavdelningen

impulsköpaskulleButikdesignemas idéer att varormassaenmanom
tillställtochkundernaställetihademjölkenfram till retatpå vägen

varitfunktionshindrade attbarnfamiljer och tvungnaförproblem som
kundermed andrabaraintefyllda utangångarfram i långasigtränga
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ställockså pallar och med fortfarandeMen det svårt hittaattvaror. var
Märkningen kunderätt sannerligen bli mycket bättre.sort.

Det gick lätt handla i dag. Alla skyltar ochatt med tydligstoravar
kontrast i klarade till ochAnna med jämforprisematexten. medav
hjälp förstoringsglaset Tänk det så enkelt. Om ocksåattav var man nu
kunde få ordning färgsättningenpå på olika så skulle medvaror man
hjälp färgavläsare kunna bli säkrare och taktilmärkningarännu påav en

del skulle bra. Vid köttdisken hade hon snabbt hittaten varor vara
rejäla, tydliga kölappar och ropades så hon behövde intenumret upp
leta efter någon fråga. Expediten hade varit jättetrevlig och berättatatt

det KRAV-gård kalven kom ifrån.att Gården låg iom var en som
trakten och personalen hade själva varit där på studiebesök för att
kunna försäkra sina kunder djuren på gården hade det bra underattom
sin livstid.

Ja, egentligen hade hon köpt vad meningen eftersomänmer som var
expediten så kunnig och trevlig. skulleNu hon bara hitta det därvar
godiset sondottem tyckte så mycket Det skulle finnas i gång 4.som om.
Bra dom placerat godis så långt från kassan.att brukadeDet vara
tillräckligt kinkigt med barn där ändå. fannsHär det.trötta Men paketet

inte det brukar och så står det något. Rött påut inteser ärsom svart
särskilt bra.

-Kan jag hjälpa till flickanDet höll på packaattvar som upp varor
lite längre bort i hyllan.

-Jo, det här godiset inte det brukar och det detut ärser som som
min sondotter vill ha.

har-Det kommit bestämmelse detsäger att ären ny som om
förändringar i ingredienserna så måste det tydligt påsynas
förpackningen.

-Aj då, kan du hjälpa mig läsa får jagså dom tillsatt någotatt se om
sondottem inte tål Nej det tydligen inga problem.är Då jagärsom

klar. skallNu vi jag hittar till kassan också hjälp.utanse om
-Anna, jag så nyfiken på få höra vad duär tycker. Dessutomatt

skulle jag bli så glad du vill delta i arbetsgrupp skall arbetaom en som
vidare med utveckla butiken. härDet bara början och viatt är
behöver all hjälp vi kan få från våra kunder för få idéer och föratt att
stärka våra leverantörer. inteFör talaargumenten alltgentemot att om
vi behöver samarbeta för få fram bättre regler inom EU. Detattom var
butiksföreståndaren dykt stolt och ivrig.som upp,

logAnna honom. -Självklart ställer jag du måstemot taupp, men
med i beräkningen jag vad kannär så måste jagatt sett göranu man
tjata dom andra butikerna också.

-Det behövs inte, dom flesta har redan varit här på studiebesök och
i full gång,är med din hjälp kanså vi fortfarande ligga främst.men
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ochskrivbordvid sitthondärmed ryckvaknade sattAnna ettupp
krafternatagithade på äntidsomställningenochdrömde. Resan mer

ñck honoch i dagkommaskullemed. Hemtjänstenhon räknat snart
fast det såoch handlatilltidentilltagnaanvända den snålt att var

Varför skallmed.hjälpbehövtskullehonmycket annat mansom
hjälpmedel såfinnsdetandraberoende attbehöva när manavvara

många iOch vi såhelt själv. ärsigskulle kunna klara nästan samma
jagmassmedia. Jagfå hjälpkunde tarTänk trorsituation. avom man

brukarGullbrandsen. DomOlofsson och Pertill Sverkeroch ringer
Ochoch det andra.detbådefå fart påfortyknatillräckligt att enavara

kontakt medochpensionärsmötefrågan tarså jag nästatar upp
Tänkorganisationer.andra om .......
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Kommittédirektiv WW
EKonsumentinformation dagligvarorom

Dir.

1511997:

1997.december18regeringssammanträde denvidBeslut

uppdragetSammanfattning av

ochproblemexisterandeanalyseraskallutredaresärskildEn
märkning ochgällerdetdessaomfattningen när annanav

ocksåskallUtredarendagligvaruområdet.konsumentinfonnation
utformningenvidbeaktasbörprincipervilkaföreslå avsom

dagligvaror.märkningochinformation avom

Utgångspunkter uppdragetför

konsumentpolitikenmål i ärgrundläggande attTvå

ekonomiska ochutnyttja sinamöjlighetergodaskall hahushållen att
ocheffektivt,andra attresurser

marknaden.påställningstarkskall hakonsumenterna en

lättillgängligochsakligdagligvarumarknaden ärgällerdetNär
förförutsättninggrundläggande attprodukterolikainformation enom

uppfyllas.skall kunnamåldessa

olikaanvändsinformationfå relevantskallkonsumenternaFör att
marknadsföringavtalsvillkor, samtkanmedel. Det genomgenomvara

Utformningenprodukter.märkningolikaminstinte typer avavgenom
näringslivet,sker inomdagligvaruområdetpåinformationen menav

organisationer.ochmyndigheterockså inom

åren.ökat dedagligvaruområdet har senasteinformationMängden
blirdetsådandessutomkaninformationen attUtformningen varaav
frånproduktinformationobjektivskiljaför konsumenternasvårt att

konsumenternatecken påtydligaocksåfinns dag attisubjektiv. Det
detinformationden närförståochsigtillgodogörahar svårt gessomatt

problem, eftersomallvarligtmycketdagligvaror. Detgäller är ett
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konsumenterna på detta riskerar vilseledassätt eller inte kunnaatt att ta
till sig den väsentliga informationenmest vamingstexter ocht.ex.som
prisinformation.

Ett de viktigaste redskapen för konsumentinformationav
dagligvaruomrâdet märkning produkter.är Den beskrivnaav nyss
utvecklingen berör i hög grad just märkningen och dess utformning,
och situationen därför särskilt frånoroandeär konsumentpolitisken
utgångspunkt. Mot bakgrund detta bör det ske analysav en av
existerande problem och omfattningen dessa, översynsamtav en av
vilka principer bör gälla för märkning och informationsom annan
dagligvaruområdet.

Märkning informationsmedelsom

En väl fungerande varumärkning viktigt konsument-kravär ochett en
förutsättning för konsumentens fria och rationella val och välen
fungerande dagligvarumarknad.

Märkning dagligvaror används för konsumenterna informationattav ge
beteckning, sammansättning, pris, volym ellerom vikt,en varas

användningssätt, kvalitetsegenskaper, hållbarhet, ursprung m.m., men
också för locka till köp, dvs. marknadsföring.att Märkning riktadren
till konsumenter kan dessutom obligatorisk eller frivillig och denvara
kan uttryckas i form symboler, i löpande eller i form bilder.textav av

Livsmedelsmärkning

Ett område just intresse blandröner konsumenternastortsom ärnu
tvekan livsmedelsområdet.utan Frågan märkning livsmedel harom av

blivit högaktuell i och med debatten kring genförändrade respektive
bestrålade livsmedel, i samband med BSE galna kosjukan och med
anledning EU:s tvist med USA förbudet hormoner i kött.motav om

Grundregeln märkningär livsmedel inte fåratt vilseledaav
konsumenten. Märkningskungörelsen SLV FS 1993:19 vilkaanger
uppgifter alltid, med vissa undantag, måstesmärre finnassom
förpackningen, märkningsbestämmelser förekommer i andraävenmen
föreskriñer.

Det också tillåtet frivilligtär märka livsmedel medatt olika typer av
information, så länge det inte vilseleder konsumenten. När det gäller
den frivilliga märkningen handlar det ofta s.k. kvalitetsmärkningom
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hälsopåståenden. det gällerform olika Näriäven t.ex.men av
framför allt flera medkvalitetsmärkning förekommer system
ekologiskt producerade livsmedelMärkningsymbolmärkning. av

fiberriknyckelhålet för fettsnål och kostochKRAV-märkning Gröna
på livsmedelsområdet,symbolmärkningssystemende välkändaär mest

på marknaden, destokommerfler symbolmärken störreutsommen
tillgodogöra sig deras olikafår svårtfinns konsumenternarisk attatt

innebörd.

vilseledande förolika märkningssystemenför sig deVar knappastär
konsumenternas intresse hårdnarkonkurrensenkonsumenten. Men om

helt överhandeninformation riskeraroch producentemas att taegen
samtidigtvaruinformationen.den obligatoriska Dessutom växeröver

och finns detfloran symbolmärkningssystem,frivilliga sammantagetav
inte längre tillvilseleds, eller konsumentenrisk konsumenten tarattatt

märkning.olikasig de budskap finns i de typerna avsom

livsmedelandra dagligvarorAliljömärkning och märkning änav

säkerhet särskild vikt förhälsa ochMärkning ärrör avsom
märkning produkterExempel dettakonsumenterna. på ärär av som

vamingstexter för farligaallergier,särskilt för med vissabra personer
Även det Punktmärken såsom tyska Grünekemikalier utländskaetc.

Sverige. kallademarknadsförs i Den så CE-förekommer på somvaror
uppfattas ändå oftariktad till konsumenter,märkningen inteär men

produktskallmärkebland konsumenter ärgarantera attett ensomsom
säker använda.att

betydelsehar blivit alltmiljöegenskaperInformation störrerör avsom
dagligvaruområdet helhet. Genomför konsumenterna på som

hjälper konsumenternamiljömärkningen finns instrument attett som
förbättra produktionsprocessen.miljömässigtpåverka producentema att

mindremiljömärkning innebärpositivEn äratt varor som
produkter framhävs.likvärdiga Detandra i övrigtmiljöbelastande än

förSvanen, EU:smiljömärkningssystemetnordiska system
Naturskyddsföreningens Miljöval-Bramiljömärkning Blomman och

miljömärkning.positivmärkning exempel på sådanär

konsumenterna demiljöinformation kan nåformEn rörsomannan av
ochEMAS ISO 14 001. Dessakalladeså miljöledningssystemen, t.ex.

till konsumenter.egentligen interiktar sig docksystem
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Huruvida detaljerad forminformation i skriftligen mer av en
redogörelse miljörelaterade egenskaper hos produkten lämparöver sig

konsumentinfonnation inte klarlagt. Sådan information ställerärsom
höga krav på konsumenterna det gäller både kunskapsnivå och tidnär
för värdera informationen.att

Arbete pågår bl.a. med fram metod till djupgåendeatt ta en en
undersökning skall användas för reda på vilkenatt ta typsom av
miljöinfonnation konsumenter och hushåll efterfrågar och kan
tillgodogöra sig.

Behovet lägga fast övergripande principeratt för
konsumentinformation på dagligvaruområdet

Märkning förpackningenpå viktigt nå konsumenternaär medsätt attett
information dagligvaror. Produktinformation och reklamom genom
olika medier eller i butiken andraär sätt.

Den beskrivna situationen dagligvarumarknaden visar detovan att
behövs analys kring olika information till konsumenternatyperen av
och dess utformning och spridning. finnsDet starkt behovett attav

analysera existerandenärmare problem och omfattningen dessa,av
vilka möjliga lösningar finns fram övergripandesamt att tasom av
principer för det vidare arbetet området. Principemapå bör utformas så

de kan ligga till förgrund den nationella konsumentpolitikenatt samt
svenska ställningstaganden initiativ ioch frågor kring märkning och
information inom för det nordiska, europeiska ochramen
internationella samarbetet på konsumentområdet.

Uppdraget

En särskild utredare skall existerandeanalysera problem och
omfattningen dessa det gäller märkning ochnärav annan
konsumentinformation på dagligvaruområdet. Utredaren skall också
föreslå vilka principer bör beaktas vid utformningensom av
information och märkning dagligvaror.om av

Utredaren skall särskilt analysera följ ande frågor.

Vilka olika slag märkning finns i dag på dagligvarumarknadenav
och vilka efterfrågas konsumenterna Vilka obligatoriska krav påav
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märkning lagstiftningen området och vilka frivilligaföljer på systemav
finns problem finns i samband medpå den svenska marknaden Vilka
märkning dagligvaror till konsumenterav

skall utformas för konsumenterna bästaHur märkningen att ge
möjliga fall märkning obligatorisk och iinformation vilka börI vara

omfattningfall vilken bör samhälletvilka bör den frivillig Ivara
områdetmedverka till frivilliga överenskommelser på respektive andra

EU-nivåöverenskommelser på t.ex.

till insyn inflytandekan konsumenterna själva möjlighet ochHur ges
i märkning Vilka garantier kankring olika typerprocesserna av

för utvisar relevanta och korrektaskapas frivilliga märkningssystematt
kontrollen frivilligaegenskaper hos produkter, och för äratt systemav

oberoende från kritierieutvecklingen

med informationvilka fall bör märkning dagligvaror på4. I ersättasav
kan användandet modern informationstekniksätt Hurannat av

idagligvaruområdet ersättning vissa fall förinomuppmuntras som
märkning förpackningen Analysen bör särskilt inriktas pådirekt på
frågan informationstekniken kan utnyttjas för information tillom

informationkonsumentgrupper behöver särskild t.ex.omsom varorna,
med olika allergier.typerpersoner av

kring dagligvarorUtredaren bör särskilt granska informationen de som
kräver helhetsbedömning miljö- ochkonsumenten göratt en av
hälsoaspekter och etiska aspekter.

Utredaren för genomföra undersökning kring hurbör sitt arbete låta en
konsumenterna märkning och konsumentinformationuppfattar annan
och vilka problem kring olika informationsmedel.de ser

utformas de kan tillprinciper utredaren föreslår bör så liggaDe attsom
konsumentpolitiken för svenskagrund för den nationella samt

frågorställningstaganden initiativ i dessa inom för detoch ramen
nordiska, internationella samarbetet.europeiska och

sinUtredaren anledning detta utgångspunkt i demedbör taav
nationelltregelverk redan existerar på området, och internationellt.som

märkningsfrâgomaSärskilt internationelltviktigt härär att ettse ur
handelsperspektiv. skall dock inte hinder föreslåDetta ett attsomses
principer innebära behov lagändringar.på längre sikt kansom av
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Arbetets bed rivande

Utredaren skall i sitt arbete samråda med berörda myndigheter och
beakta det internationella samarbete pågår på området. Utredarensom
skall vidare samordna sitt arbete med det pågår det gällernärsom
miljöinformation till konsumenterna och med
Arbetsmarknadsdepartementets projekt för jämställdhetsmärkning.

Utredaren bör föra dialog med konsumenter och deras företrädareen
andra intressenter.samt

För utredarens arbete gäller regeringens direktiv till samtliga
kommittéer och särskilda utredare offentliga åtaganden dir.prövaatt
1994:23, redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser dir.att
1994:124 redovisa regionalpolitiska konsekvenser dir.att 1992:50
och redovisa konsekvenser för brottsligheten ochatt det
brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49 förslagDe lämnas skallsom
vidare i linje med regeringens målsättning med frånvara en
miljösynpunkt hållbar utveckling i samhället.

I analysarbetet och vid konsekvensbeskrivningar regleringama skallav
utredaren i tillämpliga delar följa regeringens beslut den 1 september
1994 ordning för systematisk genomgång i regeringskanslietom en av
foretagsregler, liksom de checklistor i beslutet.m.m. som anges

Utredarens förslag skall redovisas den 15 augusti 1998.senast

Inrikesdepartementet
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44a
Kommittédirektiv WW

UtredningentillTilläggsdirektiv w
konsumentinfonnationgällande Dir.om

In 1997:13 1998:94dagligvaror

oktober 1998.regeringssammanträde den 29Beslut vid

tilläggsuppdragetSammanfattning av

dagligvaror ikonsumentinformationgällandeUtredningen om ges
situationenoch analysera påstuderauppdrag särskiltatt

svårare synnedsättning.for med Dennadagligvarumarknaden personer
sig märkning och övrigtillgodogörasvårigheterhar särskilda attgrupp

dagligvarumarknaden. Därför finns behovskriftlig information på ett
rationellaaktiva ochmöjligheterstärka attatt agera somgruppensav

för märkning ochföreslå principer hurUtredningen skallkonsumenter.
skall deför på bästa nåskall utformasinformation sättatt manannan

moderna informationsteknikendenundersöka hursynskadade, och
dennakommunikationen medutnyttjas ibäst kan grupp.

uppdragKommitténs nuvarande

särskildtillkalladecember 1997Regeringen beslutade den 18 att en
existerande problem ochanalysutredare med uppdrag göraatt aven

märkning ochgällerdetomfattningen dessa när annanav
vilkadagligvaruområdet föreslåkonsumentinformation på samt att

information ochutformningenvidprinciper bör beaktas omavsom
märkning dagligvaror.av

väl fungerandefastslårdirektiven dir. 1997:51I att enman
föroch förutsättningkonsumentkravviktigtvarumärkning är ett en

och för väl fungeranderationella valfria ochkonsumentens en
dagligvammarknad.

analyserabl.a.Utredaren skall enligt direktiven
möjligakonsumenterna bästautformas förmärkning skallhur att ge-

infonnation,
vilkaobligatorisk och idagligvaror börmärkningi vilka fall varaav-

frivillig,fall den bör vara
med information påvilka fall märkning böri sätt, samtersättas annat-
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hur informationsteknikanvändandet modern kan inomuppmuntrasav-
dagligvaruomrâdet.

Utredaren skulle ha redovisat sitt uppdrag den 15 augusti 1998.senast
Regeringen beslutade emellertid den maj 1998 efter7 framställningen
från utredningen utredningstiden skulle förlängas till den 31 oktoberatt
1998.

Utredningen har i skrivelse till Inrikesdepartementet den 31 augustien
begärt1998 få ytterligare förlängd utredningstid.att

Tilläggsuppdraget

finnsDet uppskattningsvis 20 000 i15 Sverige harca personer som-
så synnedsättning de har svårigheter tillgodogöra sig denatt attgrav
skriftliga information finns på den svenska dagligvarumarknaden.som
Därutöver finns det många äldre, i varierande gradt.ex.personer, som
har likartade problem.

Två riksdagen fastlagda grundläggande mål i konsumentpolitiken ärav
att

hushållen skall ha goda möjligheter utnyttja sina ekonomiska ochatt-
andra effektivt, och attresurser

konsumenterna skall ha stark ställning på marknaden.en-

En saklig och lättillgänglig information olika produkter ärom en
grundläggande förutsättning på dagligvarumarknaden för dessa målatt
skall kunna uppfyllas. synskadade konsumenterFör målenärgruppen
långt ifrån uppfyllda.

Som exempel på problem kan det mycket svårtnämnas äratt att som
konsument miljömedvetetpå inte kansättettagera om man
tillgodogöra sig den miljömärkning finns. kanDessutomsom man

sig för onödiga risker inte kan tillutsätta sigtaom man
vamingssymboler exempelvis kemikalier. Då utvecklingen går mot
allt högre grad Självbetjäning i butikerna blir det svårare för kundenav

få information på märkningen påsätt änatt annat genom
förpackningarna. Utredningen skall därför särskilt studera och
analysera situationen vilka möjligheter kan finnas försom personer
med svårare synnedsättning tillgodogöra sig konsumentinformationatt
inom dagligvaruomrâdet.
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möjligapå bästamedelmed vilkauppdraget ingår utreda sättI att man
fördagligvaror,informationochmed märkningkan nå synskadade om

skallUtredningenkonsumenter.underlätta situationderasatt som
vid utformningenbeaktasbörföreslå vilka principer avsom

skall särskilt undersöka hurUtredningeninformation märkning.och
infonnationstekniken för bättre nåkan utnyttja den moderna utman

denundersökasynskadadetill demed information samt om
med svåraresåutformasobligatoriska märkningen kan att personer

sig den.tillgodogörasynnedsättning kan
i deförutsättningar hardearbetet gäller i övrigt angettsFör som

ändringendock med den1997:151,ursprungliga direktiven dir. att
februari 1999.den 28uppdraget slutredovisasskall senast

Inrikesdepartementet
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Farosymboler med farobeteckningar

Hälsoskadlig Explosivt Miljöfarlig

Hä|$°$kad|iQOxiderande Frätande

Mycket Mycket
brandfarligt giftigt
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dagligvarorKonsumentinformation om
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1 SAMMANFATTNING AV

HUVUDRESULTATEN

Denna undersökning ingår del i regeringen tillsattsom en en av
utredning gällande konsumentinformation dagligvaror. Utredningenom

tillsatt förär analysera existerande problem det gäller märkningatt när
och konsumentinformation dagligvaruområdet.annan

I denna sammanfattas resultaten fyra gruppdiskussionerrapport av om
märkning dagligvaror. Diskussionerna omfattar flera fråge-
ställningar. Hur uppfattar konsumenten dagens märkning Kan
märkningen förändras till det bättre med hjälp utformningav annan
eller andra medier/ny teknik konsumenternaHur på möjligheternaser

påverka dagligvarumärkningenatt

Huvudresultaten sammanfattas i följande punkter:

Märkning ingen viktig fråga för konsumenternaär
Vid eftertanke har docknärmare hel del synpunkter frågan,iman en
eftersom erfarenheterna dagligvaruinköp är storav
I all märkning behövsstort sett
Den märkning ointressant vid specielltär tillfälle eller påettsom en
speciell produkt kan intressant vid tillfälle eller påett annatvara en

produktannan
Den märkning inte intressant för vissa kanär oerhört0 som vara
värdefull för andra, exempelvis allergimärkningen försom
allergiker
Den märkning konsumenten inte behöver sållas automatiskt0 som
bort
Pris, datum, innehåll och ursprungsland märkning bedömsär0 som

viktig allasom av
Miljömärkningen uppmärksammas många, somliga den0 attav anser

viktiär g
Priset och jämförpriset den märkning oftast saknasär0 som
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miljömärkning deochdatummärkning ärIngridiensförteckning,0
utformning ochgällermärkning vadkritiserade typernamest av

tillförlitlighet
innebördmiljömärkningensgällerfinns vadosäkerhetEn stor
kan inte flyttasdenprodukten,finnas påskallmärkningAll befintlig

till mediaandra
antaletvad gällerbegränsasmöjligenMiljömärkningen kan0

symboler
kan endastpristerminaler eller InternethjälpmedelTekniska som0

vid sidaninformation,fördjupadochkompletterandeanvändas för
bibehållen märkningav

symbolers ocholikamed ävenskyltarhaButikerna bör0
betydelseinnehållsbeteckningars

märkningeninflytandesittvill överKonsumenterna utöva genom0
butiker ellerochproduktervad gäller att tasitt fria val uppgenom

butik/producentproblem med
liknandeellerkonsumentorganisationersig ivillIngen engagera0
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2 INLEDNING

2.1 Gruppdiskussioner metodsom

Gruppdiskussioner kvalitativ metod. Syftet med metodenär är atten
lyfta fram olika aspekter och finna bakomliggandeämneett

och därmed ökad förståelse. Diskussionen skallresonemang vara
uttömmande. Diskussionsledaren låter ofta de inledande frågorna vara
mycket allmänt hållna; deltagarna får själva vilka aspekterstyra som
skall diskuteras. Diskussionsledarens uppgift främst hållaär att
diskussionen inom för och ställa frågor bidrarämnet tillattramen som

ämnetatt uttöms.

Gruppdiskussionen skiljer sig från intervjun såtillvida att
gmppdynamiken kommer med i bilden. En aspekt for enskildsom en
deltagare inte särskilt intressant och denne kanskeär intesom ens
skulle ha vid intervju, kan fånämnt istort utrymmeen en
gruppdiskussion därför eller flera gruppmedlemmar tyckeratt atten

intressant diskutera,ämnet vändaär och vrida på. En gruppmedlem,att
utåtriktad och debattlysten,är kan naturligtvis också få störresom

for sina synpunkter någon tystlåten.utrymme än är Detta ärsom mer en
diskussionsledarens viktiga uppgifter; skapa sådant klimatatt ettav att

alla kommer till tals. viktigtEtt arbetsmoment i analysenannat är att
balansera diskussionen.

Processema i orsakerna till detär gäller förattgruppen en av som
kvalitativ metod i gäller for gruppdiskussioner i synnerhet; destort
resultat framkommer kan inte generaliseras till målgruppensom som
helhet. Metoden belyser olika aspekter på kan egentligenämne,ett men
inte någon vägledning hur andel Sveriges befolkning,storge om av
eller i det här fallet de konsumenterna, tycker eller så. Ettvuxna som
exempel på detta följande:är
Milj ömärkningen har i de genomförda gruppdiskussionema fått ett stort

i samtalen och blivit hårt kritiserat.utrymme Detta kan dock inte
användas belägg för det finns opinion förattsom atten
miljömärkningen skall begränsas eller avskaffas. Dock kan draman
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onekligenmärkningen ärproblemmångaslutsatsen runtettatt av
beskaffenhet.miljömärkningens

genomförandeGruppdiskussionernas2.2

valdesgruppdiskussionemaideltatillfrågadesDe attsom
från TEMOsStockholmsdeltelefonkatalogens samtslumpmässigt ur

tilltackatundersökningarandra attiregister övereget personer som
dockhartillfrågadesdemgruppdiskussioner. Ingenidelta somav

ingick itidigare. Degruppdiskussionerdeltagit i TEMOs sompersoner
telefoncentral.vid TEMOsintervjuareringdesurvalet avupp

frånoch kvinnorbåderekryteringen mänförUtgångspunkten attvar
åräldre 65och överMäniskulle ingååldersgrupperolika grupperna.

kvinnor,rekryterasvårare ännågotfallet,oftast attär yngresomvar,
medelålders.och

ochdiskussionerna, 15i män36slutligendeltogSammantaget personer
olikai deföljandepåsigfördelade sättDeltagarnakvinnor.21

grupperna.

KvinnorMän
45-64 65-25-4418-2465-45-6425-4418-24

O222120 lGrupp 1
10400l10Grupp 2
11501033 0Grupp
0l20 0l4OGrupp 4
241322490Totalt

representerade. Mångavälhushållsstorlekaroch ärOlika .yrkesgrupper
dagligvaruinköp.ocksådärmedfamilj ochhar storadeltagarnaav

det faktumspeglarÖverrepresentationen i attkvinnor gruppernaav
kanskedärmedochdagligvaruinköpen ärföroftarekvinnorna ansvarar

generelltocksåKvinnorfrågeställningen. ärintresserade meravmer
undersökningar.i dennadeltabenägna typatt av

och cirka17.30kvällstid mellangenomfördesGruppdiskussionema
Ingenjörsvetenskapsakademin, Grevvidjunioch 24den 2319.00

TvåSlöjdgatan.City Hotel,vid1998julioch 2den 1Turegatan samt
ledauppdragetdelade påTEMO attundersökningsledare

Michael Söderström.Svärd ochCeciliagruppdiskussionema;
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FRÅN3 RESULTAT
UNDERSOKNINGEN

3.1 Vad viktig märkningär

TEMO inleder med fråga vad viktig märkning.ärgrupperna en om som
Vilken märkning söker efter handlar dagligvarornärman man

Som utgångspunkt för denna fråga bör hålla i minnet de olikaattman
märkning också har mycket olikatyperna karaktär. Viss märkningav

letar du aktivt efter varje gång du handlar Dit hör exempelvisen vara.
datummärkningen och Ävenursprungsland det gäller färskvaror.när
pris studeras ofta vid varje inköp. Undantaget du absolutär skanär ha

bestämd produkt speciellt märke, kostnaden.ett "Jagen oavsettav
köper alltid detYes, det enda diskmedelär jag använder. " En delstor

märkningen uppmärksammas dock kanske endast vidav
förstagångsköp eller sällanköp. Hit hör sannolikt de olika symbolerna

miljömärkning, rättvisemärkning och kanske ocksåsom
innehållsförteckning. Efter ha köpt produkten upprepade gångeratt
känner du till dess karaktär och tittar inte längre på den delen av
märkningen.

Det först viktignämns märkning i alla priset, bådesom ärsom grupper
aktuellt pris och jämförpris. Special- och extrapriser inte.nämns
Datummärkning både förpackningsdatum och bästföredatum,
innehållsförteckning och ursprungsland också viktigt.är Förvaringsråd

ingennämner Vad gäller symboler olika slagspontant. detärav
miljömärkningen För vissa den viktig,nämns. letarär aktivtsom man
efter olika symboler, medan andra de inte alls bryr sigattuppger om
den.

Ingrediensförteckning läser för få uppfattningattman en om varans
kvalitet exempelvis mängden kött i korv, frukt i sylt osv, den ärmen
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hushållet. Dennaiallergikermedfor demockså livsviktig grupp
märkning.allergiförbundetsochuppmärksammar också Astma-

oftastskäl.flera Detinformation nämnsviktigUrsprungsland är somav
"färdats så långt. Manharprodukter"Svenska intemiljöskäl.är

livsmedelproduktionentill hurskeptiskockså är sernämner att avman
i länder.andraut

märkninghand sådanförstaiviktigmärkning ärDen nämns somsom
inköp;vid varjestuderasochobligatoriskidag är somsom

färskobligatorisk forendastursprungslandpris ochdatummärkning,
viduppmärksammasfrämstmärkningBland denfrukt. som

särskiltinnehållsförteckningensällanköpellerförstagångs- somanses
viktig.

informationnågonSakans3.2 typ av

märkningtill sådantankarnaledaavseddfrämstFrågan att somär
istället kommermärkning iförekommer. Deninteöverhuvudtaget som

allabrister. Ifinnas,skalluppgiftfokus gruppernaär sommensomen
aktuellagäller detvadbådeprismärkningen,avsaknadennämns av

Konservburkarstreckkod. "finns bara"Detjämförpriset.ochpriset en
liksomprismärkning,saknaroftaproduktnämns somsom en

finnsviktigt detdettyckerfrysdiskar. Någon är attprodukterna i att en
lösvikt, någotgrönsaker iochfruktprissättningförvåg somavegen

alltid förekommer.hellerinte

butikernaiprismärkningenbristandedenkanInom nämnas attparentes
dendagDagbladetSvenskaiförstasidesrubrikstod somsammasom

redandocknämndesProblemetgenomfördes.gruppdiskussionentredje
och3tidningsartikeln iheller tillrefereradei Ingen gruppernagrupp

4.

exempelvispåsaknasnågotIngrediensförteckning nämns somsom
oftaocksåIngrediensförteckningenschampoflaskor.lösgodis och anses

märkningtill. Annanåterkommervinågotofullständig, somsomvara
detta färskagällerminstförvaringsråd. Intebristfällig ärnämns som

frukt.grönsaker och

obligatorisk idag kommerintemärkningsådan ärförslag påNågra som
önskarNågontestad på djur.produktenhuruvida ärsådanEn ärupp.

genmanipulerad. Ursprungs-huruvida äruppgifterockså varanom
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märkning på köttär inte obligatoriskt idag, blir så år 2000. Detta ärmen
märkning konsumenterna ofta viktignämner ochen möjligensom som

också vill ha på fler produkter frukt och kött.än

Är3.3 någon märkning onödig
Generellt den märkning står påatt produktenanser man ärsom
nödvändig. ÄvenYtterst få beredda lyfta bortär någonting.att denom
inte läses i affären, så behövs den ibland då kommer hem. Deman
flesta upplever inte heller märkningens omfattning störande ellersom

problem.ett

"Jag hoppar det instinktivt,tror såntatt över inteman ärsom man
intresserad Det spolar bara, det blir någon brus."av. sortsman
Kvinna, 70

"Det har blivit så sållar, for det såatt mycketärnog man
information orkar del allting.inte " Kvinna,att 30taman av

"Man väljer vad vill läsa. " Kvinna, 32man

"Man utesluter det för mycket. Det braär det står,ärom att om
behöver läsa. " Man, 65man

Teoretiskt kan naturligtvis sållandet innebärasett många hopparatt
märkningöver viktig. Detta diskuterasär inte problem,som ettsom

inte heller då TEMOs diskussionsledare ställer direkt frågaen om
möjligheten förvillas den omfattandeatt märkningen. Generelltav

gruppdeltagama de fullt kapabla väljaär denatt informationanser att
de behöver. Någon dock:säger

"Det blir för mycket information,nästan det blir svårt till sig.att ta
Sen vadjag inte ska bort. " Man, 3vet 7taman

Som onödig märkning några detnämner står informationatt påsamma
ytterförpackningen på själva flaskan eller burken inutisom
förpackningen. Någon också extraprisernämner och röda lappar som
onödiga därför de missvisande.är Matreceptatt betraktas som
överflödig information någon deltagare och miljömärkningen nämnsav

några alltför omfattande, kanske framförallt svårbegriplig.av som men
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kanobligatorisk märkningidagdetingen ärDet är att somansersom
Även förmindre viktigkanviss märkninglyftas bort. envaraom

Sådanviktig för andra.oerhörtsidanden andraenskild så åärperson,
påverka. Dåsvårproducenten ävenmärkning bestäms är att nyaavsom

märkning påminskadkankommerförslag till märkning upp,
får gehör inågotbetraktasförpackningarna knappast somsom

grupperna.

diskuteras imärkning inteförkostnadenskall dock tilläggasDet att
produkt medfrågan nämnaNågon attatttangerar engenomgrupperna.

den signalerareftersomseriösmärkning attut,mersersparsam
onödiga kostnader.medbelastar konsumentenproducenten inte

betala förbereddkonsumentenhur mycket ärFrågorna attom
olikaskulle prioriteravilken märkningmärkning, eller typer avomman

idock inte Dennaventilerassynligt pris,märkning fick ett grupperna.
studien.förihelleringick intefrågeställning ämnet

Är svårstörande ellerinformationnågon3.4

förståatt

kritiseradedemärkningförståsvårigheter ärVad gäller tre mestatt
miljömärkning.datummärkning ochinnehållsförteckning,aspekterna

flesta söker efterde allrainformationsådantvå förstnämndaDe är som
orsakerna tillsäkertde handlar. Detta attärnär manen av

Eftersommärkning.till dennakritiskochuppmärksammar är mer
andradet åmycket viktigbetraktasdatummärkning ärinnehåll och som

tillförlitlig.bedömsden intesidan beklagligt somom

Ingrediensförteckning
snårig, med svåraflerakaraktäriserasInnehållsdeklarationen somav

ellersmak-olika färg-,påbenämningamaexempelvistermer, som
innehållsdeklarationenbetraktasIblandkonserveringsämnen. som

vilseledande.direkt

förstå,det svårtutländskadel"Det kan är attsomvarorvara en
detupplägg,vidspråk. Man visstdär det står på är ettannatett van

utländskaförst. Påkommerdär detsvenska, är mest varoravsom
på."jobbigtblirdetoordning, tittakommakan det atti värsta

Kvinna, 26
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"Alla de här harE vad det " Kvinna,ingen aning 30är.man om

"Ibland kan det stå det finns spår iblandämne,att ett görav men
det det, med hasselnötter.inte Det står det finnst inougat,ex men

" Kvinna,ju 26nötter.

"Jag känner någon mjölallergiker, då blir det svårt. Det stårärsom
emulgeringsmedel eller förtjockningsmedel, det mjöl." Man,juär
46

"I sylt till jruktmängdenexempel, 35 100 Omär jagper gram.
köper hallonsylt vill fruktmängden skaju inte jag appleatt vara

kanSånt på, kringgår... "jag mig Kvinna, 35reta att man

Datummärkning

Datummärkningen kritiseras för sin otydlighet, både till utformning och
innehåll.

"Himla otydligt de stämplar eller trycker datum. Rödbetor tillnär
exempel kan ha flärp med ligger Iöver.en en pappersremsa som
och med förpackningen försvinner datumet. "öppnatatt man
Kvinna, 44

"Ibland står det 981022, ibland står det 221098. Vissa datum
undrar åt vilket håll det Specielltju det står 0912, detär. ärman om
september eller december " Kvinna, 30

"Sen kan det stå andra siffror datumet,ju kanskei derasärsom
referensnummer eller något. lite dijjñistDet ibland. " Kvinna, 44är

"Bäst före och förbrukningsdag, vad ligger skillnadensista i När
blir förgiftad " Kvinna, 35man

"Går det färbrukningsdagen några âr framåtäta näratt är i
tiden " Kvinna, 26

"ll/Ijölk kan klara vecka efter datum.ju "sig i Man,sista 60en
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vilja hur längeskullesaknar"Något jagjag är vetaatt mansom
fräsch."produkten hålleroch sigkan ha förpackningen öppen

Kvinna, 44

Miljömärkningen

följti diskussionen Svanen,oftastmiljömärke ärDet nämns avsom
Världsnaturfondens pandaKravmärkning.miljöval ochFalken/bra

inte det. Någrafast denmiljömärkning, är nämnerocksånämns som en
produktermiljövänliga Konsumsmärken förockså särskilda som

Änglamark och Skona.

alla gruppdeltagarevälkänd försådanMiljömärkningen nästanärsom
Ändårimligt.miljövänligt, prisetvill köpaflera de äroch att omuppger

miljösymbolema påstuderasigbryrde intemånga attsäger att om
vanligareointresse,någraOrsaken hos ärdagligvaror. är enmen

osäkerhet vadtillförlitlighet ochmiljömärkningensskepsis till storen
olika kani demärken.olika Ingengäller innebörden gruppernaav

för.egentligen stårexempelvisvad svanenuppge

med det godkänträknarmed det"I och ärattäratt mansvanen
" Kvinna,mindre farligt. 44allafallofarligt elleroch i

märkt mednedbrytbart detdetallafall"Jag uppfattar när äri äratt
" 65Man,en svan.

U-blomman. "finns detinblandat där Sen Eju"Svanen, EUinteär
Man, 38

förvirrande och osäker påmiljömärkningen ärbeskriverMan omsom
kontrollerasinnebär miljövänlighetengaranti ellernågonden att

miljömärkningenocksåföreträdesvis män ärdelutifrån. En attanser
försäljningstrick.ett

ayungel. stården Detmiljömärkningen,aldrig"Jag på ärtittar en
det egentligen. Detså detmiljöval, intedet bra äräratt senmen

helsthur långthar detframställt, jukanske bra restär sommen sen
roll. " Kvinna, 28spelar detslutändan ju ingenoch hit och dit, så i

"tanke transportsträckor.med påsvensktköpa"Det bättreär att
Kvinna, 44

" Man, 37väldigtdet"Man upplever är urvattnat.att
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"Om det står för något det detbra, tveksamt.ju "är Man,ärmen
30

"Jag upplever därde märkena förstår ska köpa dem,viatt att sen
bra eller säljargument.Det "inte... Man, 37är är ettom varan

"Vad miljövänligt, eller produktionen " Man, 46är maten

"Det brukar tänka på åker förbijag antroposofernajag vidnär
Södertälje, bredvid odlar deprecis harsitt Dommotorvägen vete.

på något, det går förbiinte bilar dagensprutat tusennog men om
där. " Man, 46

Få tycker det angeläget eller önskvärt slopa miljömärkningen.äratt att
Flera tycker dock den behöver begränsas.att

"Det finns kanske 10-15 olika miljömärkningar. Hur miljövänligt är
det" Man, 46

"Jag skulle vilja sållade bland alla den miljömärkning. Detatt man
finns hur många märken ochju jag allainte lika bra.ju intevet är

finnsDet gradskillnader den här märkningeninom också. Det är
lätt bli lurad, bara för det står miljömärkningatt att tror att attman
på det miljövänligt, det behöver detär ju inte Varför ska detvara.
behöva finnas så många " Kvinna, 35

"Nu för tiden det till och med miljömärkenju på Klarin-är
förpackningar. Allt verkar miljövänligt.så "ju Kvinna, 44vara

3.5 Varukorgen-

För diskussionen levande och konkret,göra användeatt TEMOmer en
varukorg med produkter deltagarna fick samtalasom om.
Varukorgen innehöll följande produkter.

Bröd i lösvikt
Förpackad formfranska
Äpple i lösvikt
Ekologisk mjölk, Kravmärkt
Konservburk med kastanjepuré, engelsk och fransk märkning
Förpackat kött märkt med ursprungsland
Kaffe märkt med rättvisemärkning
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vamingstextmiljöval ochmed bramärktMaskindiskmedel0
med SvanenmärkttoalettpapperdekoreratVitt och0

symbolallergiföreningensochmedmärkt Astma-Hudlotion0
detdelbekräftar tillprodukternaolika stordeDiskussionen somrunt

citat.ochdelredovisasNedanredan nämnts. resonemangen

lösviktiBröd

siginskränkerbrödetmärkningenkonstaterarGruppdeltagama att av
innehållsförteckning. Dettaformnågonfalli bästapriset ochtill av

ställetanvänder iproblem. Mannågotupplevasintetycks dock som
brödet.infonnationfåFörsina sinnen att om

Kvinna, 26"bara.ha,skabrödetdär jag"Det

65fort. " Man,går åtfärskt och"Det är

känner judagsfärskt. Det närdet"Jag förutsätter är manmanatt
44Kvinna,"påsen.detplockar iner

56"färskt. Man,detdå"Brödet ju ärär varmt,

37" Man,luktar så"Det gott.

nyttigt."det låterkruskabröd, jurågbullar,ståbrukar"Det ju
Kvinna, 44

formfranskaFörpackad

sinnensinaÄven använder attbrödförpackatvad gäller genomman
information.viktigBakningsdagenbrödet. nämnspåklämma som

Äpplen lösvikti

Även härursprungslund.ochpris,märkningendasthar sortFrukten om
sinaanvändermärkningförersättningdedeltagarna att somuppger

kritikdeldockharHär attoch klämmer.luktar, tittarsinnen; enman
besprutning.förMångamärkningen. nämnerframföra mot oro

35" Kvinna,svårtfrukten Det jubesprutad"Hur är attär se.
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"Det heltju andraär mångapremisser i ursprungsländerna vadav
gäller besprutning. " Man, 43

"De ofta finaju därför de besprutade. " Man,ut är 56attser

"Det dålig märkningär på exotiska jrukter. " Man, 65av namnen

Även Kravodlade,morötterna frånär Spanien, så köperom men
hellre deju från Mälardalen,är med tanke påman som

Det viktigare köpatransporterna. närodlatär Kravodlat. "att än
Man, 38

Ekologisk mjölk, Kravmärkt

Flera köper ekologisk mjölk, ibland på initiativ sin fru eller barnen.av
Detta tycks omtyckt bidrag till handlaett miljövänligt,attvara en
produkt flera deltagarna litar på, de iäven övrigt kansom av om vara
skeptiska till miljömärkningen. Flera dock desäger inte kan tänkaatt
sig köpa ekologiska produkter,att så länge de dyrare.är

Någon problemet denämner äldsta datumen på mjölkenatt ställs längst
fram och på förpackningen uppmärksammas:termen

"Vad lågpastöriseradär Antingen den pastöriseradär eller också
den " Kvinna,inte.är 49

Konservburk med kastanjepuré, engelsk franskoch
märkning

Nästan ingen, förutom produktenett tidigare,settpar personer som
klarar identifiera vad konservburkenatt innehåller, eftersom allav text

på främmandeär språk. Andra kommentarer:

"Det jobbigtjuär hurinte skanär tillagaatt det,vetman närman
det stårinte på förpackningen. " Man, 38

"Prismärkningen datummärkningen.sitter över kanskeDet är
strategiskt. " Man, 30
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ursprungslandmedmärktFörpackat kött

tvåi defläskfárs,förpackade köttetdettvå förstadeI vargrupperna
ireaktionen är attettnötkött.skivat Densista spontana nummergrupp

aldrig Detta"Fläslgärs köper ärjagointressantproduktenhela är
olikaisigförsökerflestaför de sättasannolikt räddningen som

ochautomatiskt ointressantavissa ärprodukters egenskaper, att varor
omedelbart.granskningenfrånförsvinnerdärför

märkningmycket viktigursprungslandochDatummärkning nämns som
inteslösig ochFrigolitförpackningen nämnsför kött. som

miljövänlig.

rättvisemärkningKaffe med

tyckerigen.deltagare IdelkännerRättvisemärkningen en gruppen
miljömärkningen,kanske änmärkning vägerdenna tyngreflera att

Andra likakapa. "tänka ärkunna migskullehär något att"Det jagär
miljömärkningen.tillmärkningskeptiska till denna som

finnsDetredan sinmärkningenmiljösidan har"På spets.tappat en
märken. " 56och Man,beteckningarmedför mångarisk

miljöval" ochbramedmärktMaskindiskmedel

varningstext

miljöval.braproduktentillmärke ärflesta lägger attDe
TEMOspå. Närmångainte så spontantVamingssymbolen reagerar

kandeltagarevad det Enallaexistens, är.desspåpekargruppledare vet
vamingstextenoch ivad stårutantill utan attmed rabblatill somupp

efter.titta

tryckt pådatumgällervad äruppstårförvirringviss ettEn som
räckerproduktenlängeoch hurdoseringUppgifterförpackningen. om

flera.bristfällig,ocksåär anser
Är detbäszföre-datumdiskmedel inteut? Hardatumet gått"Har

Ordväxling"vilket detIbland inte är.förpackningsdatum vet man

paketet.medkanmycket jaghur tvättavilja"Jag skulle tvättveta
och hurmycket går åthurräknaekvationhelDet utattär somen

Kvinna, 35"det räcker.länge
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"Alla diskmedel miljömärkta.ju Vadär det för kriterier"är
Kvinna, 61

Vitt och dekorerat toalettpapper märkt med svanen

Produkten har också producentsymbol, lamm, flera fastnaretten som
för. På omslaget tryckt så kallad miljöfakta,är med mikroskopisk text.

"Svanmärkt, lammärkt. Vad står lammet för detAtt mjukt"är
Kvinna, 70

"Är det här så miljövänligt då, det trycktnär med färgär och
blekt Kvinna, 44

"Små dumma blommor. Miljöfakta skullejag inte komma påsom att
läsa butiken.i Utan glasögon kan läsajag det.inte " Kvinna, 70

"Man kan läsa detinte här. Det har de medgjort flit. " Man,nog
35

"Det miljövänligtinte fast det miljömärkt. "ut, är Kvinna,ser 58

"Hur kontrollerar jämförpriser på toalettpapper " Kvinna,man
28

Hudlotion märkt med Astma- och allergiföreningens
symbol, dansk text

Produkten heter Neutral och förpackningen har också neutralen
framtoning i beige färg, åthävor.utan Dettastora väckte olika
reaktioner hos gruppdeltagama, reaktioner visar inte baraattsom
märkningen sänder information produkten, ocksåutanom
förpackningen och utformningen.

"Den här produkten säkert bra, de harär inte så mycket påsatsat
förpackningen. Den " Kvinna,seriös 26ut.ser

"Den tråkig " Kvinna, 30ut.ser

"Hela förpackningen detvisar här något miljövänligtatt är och
jättefint. " Kvinna, 24
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på det afären DetTänker iden VC-jri. är"Det Pstår äratt man
alla de häroch påståtid tittahartiden saknas, intejag attsom

"känt fördetpå mig.gårhandlar.sakerna Jag ärjagnär som
Kvinna, 35

ståroch detför mycketstår inteköpa. Detskulle"Den här intejag
svenska.bara läsaoch kansvenskabarapå svenska. Jag pratar

läsa. " Kvinna, 28orkarsvenska intestår på jagdetNär inte

Är PH-klararfiskarnaför vad i sjöarna."PH det5,5, är gränsen
"fiskarna.därvärdet lägre i vattnet

informationskällor förAndra3.6

dagligvaror
andra källoranvända någrabrukardeltagarnafråganställdeTEMO om
dagligvaror.informationfåförmärkningenän att om

frånreklamutskickde flesta ärInforrnationskällor nämns avsom
TV-reklam.ochdagligvarubutikema

sökabehöverOch så intereklam på"Det kul med Tär uppman
bara denmatad,blir jagfården, den Jag ju mattarutan menman.

Kvinna, 44behöver. "jag

Kvinna, 40reklam. "mycket"Det förär

reklam. " Man, 60till allträd"Det mycketgår åt

positivaoch harpristerrninalharFlera i varje använtgrupp
erfarenheter detta.av

denfunktion.den Annarsiblandden, är"Ibland jñmgerar år ur
" 56OK. Man,

Kvinna, 26"favoritgrej."Det barnensär

" Kvinna, 58och fort.lättväldigt enkelt,"Det går

entusiastiska:Andra mindreär

70" Kvinna,"Vad detär



170 Bilaga 4 SOU 1999:7

"Det väldigt många förstår "är inte på den. Kvinna,sig 58som

"Man kan använda pristerminal hittar dem. Det finns inteom man
så många afären. " Kvinna,i 44

"Det bättre stod på produkten.priset " Kvinna, 30vore om

Flera i också de läser artiklar i dagspress ochattgrupperna uppger
särskild fackpress dagligvaror. Några i har varitom utegrupperna
Internet och studerat möjligheterna köpa dagligvaror denatt vägen.
Flera har också anhöriga eller För mångavänner prövat. dockärsom
Internet inget tänkbart alternativ, främst på grund föredrarattav man

gå i affären och få upplevelseatt en egen av varorna.

"Jag vill därgå själv och och och kännatitta på och välja. Nej,peta
det skulle aldrig falla användamig in Internet. skulleJag kunnaatt
tänka förInternet basvaror, detmig släpar hem vecka,varjeman
hushållspapper, och mjölk Men skulle vilja gå tilltoapapper jagsen
ajfären för känna och klämma fuktenpå och läsa på korvarna.att
Och impulskopen, de här roliga sakerna. " Kvinna, 44nya

Deltagarna på andra skeptiska tillär även denna formsätt inköp.av
Märkningen inte särskilt utförlig, bestårär i pris ochutan stort sett av
förpackningsuppgifter. finnsDet misstänksamhet märkningenmoten
och huruvida skall få riktig leveransman en av varor.

"Vad det för Corn lakes fårF blirär Det kanske deninteman som
vill ha. "jag Kvinna, 33

"Två kilo hur den den kommerpotatis, hem " Man, 35närutser

"Oerhört opersonligt och oerhört tråkigt. " Man, 65

"Min kompis handlade på ochInternet så åkte hennes kille och
hämtade Sjuttiofem detgrejerna fel på.procent prisvarorna. av var
Hon glad. " Kvinna,inte 28var

3.7 Morgondagens märkning
Då TEMOs gruppledare möjligheten läggatar delatt överupp en av
märkningen på exempelvis pristerminal reaktionernaär entydigt
negativa. villMan ha märkningen på produkten.
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"Bökigt " Kvinna, 33

terminal vid hylla. " Kvinna, 44skulle det behövas varje"Då en

köpägonblicket behöver information,bara vid"Det ju inteär man
vadtill exempel fünderakanhemkommer ju övernärutan manman

" 65Man,iär varan.som

information,snabb Annanha priset."I terminalen vill somman
Kvinna,produkten. " 30påinformation vill haman

hållamed barn och påaffären"Hur många orkar gå iin än ettmer
med det " Kvinna, 28

orealistiskt,betraktasmärkning pålägga Internet änAtt över som mer
kan använda dator. Någraellertillgång tillinte hardå många

för få djupareläsa Internet,kan tänka siggruppdeltagare attatt mer
betraktas i bästa fallPristerminaler och Internetinformation. som

produkten. ochskall finnas på Internetmärkningenkomplement, men
alternativ för democksåkallade servicelinjerså gottnämns ettsom

exempelvis för sjuka ellerbutiken,gå tillinte möjlighethar attsom
rörelsehindrade.

skyltar imöjlighetengruppdeltagare sättaFlera nämner att upp
innehållsbeteckningar, medmärkning ocholikabutikerna över typer av

betyder.förklaring vad deav

E121"vadSvanmärkning,Vadlistor butiken."Sätt åri ärupp
38Man,

"Det skafaktisktharsymboler, dethär med jag väntat sättatt man
överskådligt skaDetbetyder påvad detbutik sätt.i varje ettupp

Kvinna," 49finns så mångadetkunna kräva sorter.närman

efter märkning,möjlighetenocksåNågon att sorteranämner varorna
produkter särskilda hyllor.påKravmärktaexempelvis haattsom

försvårar jämförelser meddettaSamtidigt konstaterar attpersonsamma
vad gäller pris.exempelvisandra varor,
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3.8 inflytandePåverkan och

de flestaI det inflytandet frånenigaär att storagrupper man om
konsumenten ligger i valet.

"Man påverkar mycket själv, väljer " Kvinna, 70ju.ju man

"Jag beroende på vad vill ha.använder olika butiker deHarjag
ställetdålig frukt för gå ochgår någon Ijag sägaannanstans. att

till, det " Kvinna,orkar 39jag inte.

direktFlera har försökt påverka tala med butiken ellerattgenom
producenten någonting fungerar dåligt. lättareDet påverkanär attanses
i mindre butiker i har också bojkottat butikerde Någon ellerän stora.
produkter dessahelt och hållet. främst påverkaDet sättär tre att som

val, samtal med butik/producentkänns tänkbara for gruppdeltagama;
tilloch möjligen bojkott. flesta känner det finnsDe att

konsumentorganisationer butiksråd, ingen intresseradoch är attmen av
delta i sådana.

deltagandeför kollektiv agerande i föreningarIntresset ellergenom
organisationer har generellt minskat, så det gälleräven när
konsumentorganisationer. i gruppdeltagamasspeglas ståndpunkt.Detta
Många lever hektiskt med arbete, familjockså liv och helt andraett
fritidsintressen konsumentfrågor.än
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SAMMANFATTNING4

frågamärkning intediskussionernautgångspunkt i ärviktig ärEn att en
Märkningendagligen.intresseenergi ochkonsumenternasupptarsom

innehållerinformation märkningendendelarexisterar, stora avmen
i behovmärkningstuderar denkonsumenten. Man ärsållas bort manav

ochköpsituationbehov,individuellaberoende på typ vara.avav,
exempelvisför vissaintressantMärkning är grupper,som

för andra.fullständigt ointressantallergikema,allergimärkningen för är
nötfärs. Prisbara köperduointressantfläskfärsMärkningen är om

du ingetflingor fästerolikainnehållsförteckning påeller typer av
Flakes.Kellog°s PåCornvill ha sättvid du endastavseende sammaom

vid förstagångs- ellerintressantendastmärkningvissär typ av
miljömärkning.innehållsförteckning ochexempelvisDit hörsällanköp.

jämfört andra produkter,medochmärkningenstuderatdu välNär noga
märkningen.studeradu valt,den produktfortsätter du köpa utan attatt

Ävenofrånkomlig.sannoliktinformationsållandeDetta är omav
ingen uppmärksammaskulle säkertomfattning,minskade imärkningen

alla produkter.märkningen påellerproduktall märkning på en

ellerintressanta frågoragendanpåmärkningen inte står överAtt överst
ointressantupplevsmärkningenintemaximalt betyderutnyttjas att som

uppskattning vadgruppdeltagamaoviktig. Generellt visareller storen
och godMärkningen behövsföreteelse. ärmärkningengällde ensom

uttryck för märkningenfåvägledning. Det attär ytterst som ger
Även intemärkningviss ärför omfattande.generellt typär avom

viktigmycketden kanför själv, såintressant attaccepterar varamanen
speciell produktmärkning påocksåför andra. Många att ensomanser

ointressant, kanupplevsinköpstillfällevid särskilteller ett varasom
köptillfálle.produkt eller vidintressant annatetttyp avannanen

märkningen.omfattandesålla i densjälvfullt kapabelsigMan attanser
överflödigöverhuvudtaget ärenda märkning nämnsDen somsom

kanexempelvis Möjligenför,producentensådan recept.ansvararsom
miljömärkningen.inommärkenantalettänka sig begränsaattman

tolkasfå, kan dettamiljömärkenade etablerade attEftersom är som
tillockså räknasproducentemaanvändssymbolerflera avsom

förvirring.vissoch skaparmiljömärkningen en
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De allra flesta vill ha möjlighet läsa produkten på förpackningen,att om
i affären eller hemma. Att förlägga märkningen till terminaler eller
Internet i ingen bra lösning.stort sett Möjligen kananser som en man
tänka sig använda dessa media för fördjupad information.att Internet
eller servicelinjer främst intressant för demär inte kan sig tilltasom
affären.

Den märkning saknar inte i såär utsträckningstorman nya
infonnationsområden, begriplig beskrivningutan snarare en mer av
befintlig märkning ingredienser och miljömärkning. I den månsom
sådan inte får plats förpackningenpå den bör finnas påattanser man
skyltar i affären.

Några aspekter på den befintliga märkningen får kritik. Prisuppgifter
saknas ofta. ingrediensförteckningen betraktas snårig och iblandsom
otillförlitlig och missvisande. Datummärkningen inte heller heltanses
tillförlitlig. Märkningen med innehåll och datum mycket viktigär för
alla. ingrediensförteckningen dessutom ibland livsviktig,är någon iom
familjen allergiker.är innehålletAtt beskrivs riktigt och kanatt man
erhålla förklaringar till olika beteckningar alltför mycket krångelutan
har därför hög prioritet.

Miljömärkningen frågaär många. Flera uttryckeren som engagerar
intresse för köpa miljömärkt ochatt också så.gör Detta gäller inte
minst de högskoleutbildade deltog i Däremot ärsom mängrupperna.
och kvinnor, och gamla och kanske också miljöengagerade ochunga
icke miljöengagerade relativt eniga i sin på miljömärkningen. Densyn

svår fåär Man inte vilkaatt symbolervetgrepp om. representerarsom
objektiv kontroll och vilka inte det. Vaden gör betydersom

ÄrVmiljösymbolema produkten Äreller produktionen miljövänlig
kanske den sträcka produkten färdats viktigare miljöaspekt huränen

producerats Flera i direktmän avvisandeärvaran ochgrupperna anser
miljömärkningenatt geschäñ.är Intresset för idén medren

miljömärkning eller exempelvis rättvisemärkning finns, många ärmen
frågande inför hur symbolerna fungerar i praktiken.

Alla påverkar märkningen bästattanser man attgenom agera
individuellt. Man talar med butiken eller producenten och framför allt
påverkar välja eller välja bort produkteratt och butiker.man genom
Om detta alla eniga, ingen kanär tänka sig gå med i någonatt
organisation för påverka märkningen.att
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mellan producent ochavståndetsamhälle därMärkningen viktig iär ett
förgruppdiskussionemai ärkonsument Deltagarnaär stort. en

Märkningen harutvecklad märkning.omfattandebibehållen och gärna
kostnaden. myckettill Hurrelationi denna studie inte ställts i ärdock
för få märkning ellerbetalabereddi realitetenkonsumenten attatt

från märkning priset påavståbereddomvänt; är att omsnarare man
prioritera, vilken delsänks Om konsumenten är atttvungen avvaran

frågeställningardennastuderamärkningen väljer hon då För typatt av
användas.analysmetoderandrakan

kommer någotkonsumenteniakttagelse närmareintressantEn närär att
meduppleveruppenbarligen görproduktionen, att mansom man

märkningsläppa sina krav påbereddbutiksbakat bröd, är attman
informationen fråndåochkänselomgående. Lukt, ersätterganska syn

märkningen.
1998-08-14Bromma

TEMO AB

SöderströmMichaelCecilia Svärd
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Bilaga

T-14335

Cecilia Svärd
Bromma 1998-06-24

Intervjuguide för undersökning konsumentinformationom

De produkter vi ska dagligvaror, dvs livsmedel,ärprata om
hygienartiklar, kemisk-tekniska artiklar, förbrukningsvaror olikaav
slag. Vi ska i första hand diskutera märkning, dvs sådan information

produkter finns produkten eller precis bredvid produkten iom som
affären.

någraVad tycker ni märkning, har ni synpunkterspontanaom

Vilken informationa tycker viktg köperärtyp närav
dagligvaror

b Vilken information brukar söka efter ni kommer tillnärtyp av
affären

Innehållsdeklaration
Förpackningsdatum
Bästföredatum
Förvaringsråd
Ursprungsland
Miljömärkning
Vamingstext
Pris/ streckkod

c Brukar ni sakna särskild informationnågon typ av

d Tycker ni information onödignågon eller störandeäratt

Äre någon information särskilt lätt eller svår förståatt

2. Varukorg
frukt, mjölk, kött, bröd, kaffe, konservburk, shampoo, maskin-
diskmedel, toapapper
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a Brukar ni titta efter..
Saknar ni...

Innehållsdeklaration
Förpackningsdatum
Bästföredatum

örvaringsrådF
Ursprungsland
Miljömärkning
Vamingstext
Pris/ streckkod

b Vad tycker ni informationens utformningom

Tyckerc ni någon information onödigäratt

Ärd någon information särskilt lätt eller svår förståatt

Finnse det information kolliderar, motsägelsefullasom ger
budskap

3. Andra informationskällor

a Känner ni till andra informationskällor/tekniska hjälpmedel för fåatt
information om

dagligvaror

b niHar någon inforrnationskälla/tekniska hjälpmedelanvänt annan
for får informationatt

dagligvaror märkning exempelvis pristerminal, intemetän Iom.
så fall vilka

c fungeradeHur det

d Vilken information har ni dåhämtattyp av

Innehållsdeklaration
Förpackningsdatum
Bästföredatum
Förvaringsråd
Ursprungsland
Miljömärkning
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Vamingstext0
Pris/ streckkod0

utformninginformationense Vad tycker om

Är förståf informationen lätt eller svår att

kompletterar varandrainformationskällomaTycker de olikag att
bra ellersättett

motsägelsefulla budskapinformationen,"kolliderar ger

användahjälpmedel, kan ni tänkatekniskah Om ni inte attanvänt er
sådana

märkning4. Morgondagens

skulle kunna meddagligvarormärkningenTycker ersättasa att av
information på annat

sätt

fallmärkningen i såb Vilken del av

Innehållsdeklaration
Förpackningsdatum
Bästföredatum
Förvaringsråd
Ursprungsland
Miljömärkning
Vamingstext
Pris/ streckkod

skulle du viljainformationskälla/tekniska hjälpmedelVilkenc typ av
använda

Påverkan inflytande5. och

frågor märkningdet gäller Harvarit aktivaa någonHar när omav er
ni exempelvis ringt

butik/leverantör, ingått imedtalatKonsumentverket,
butiksråd/konsumentorganisation,

bojkott
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b Skulle vilja ha påverkamöjlighet märkningen fall,I såstörre att
på vilket sätt
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Konsumenters på konsumentinfonnationsyn -
samarbete mellan utredningen In 97: l 3 och
Kooperativa Konsumentgillet

utgångspunkter1 Bakgrund och för

enkätundersökningen

Den 18 december 1997 tillsatte regeringen särskild utredare för atten
analysera existerande problem och omfattningen dessa det gällernärav
märkning och konsumentinfomiation dagligvaruområdet.annan
Enligt kommittédirektiven skall utredaren också föreslå vilka principer

bör beaktas vid utformningen information och märkningsom av om av
dagligvaror. skall utredaren föraHärutöver dialog med konsumenteren
och deras företrädare andra intressenter genomförasamt samt en

annanundersökning kring hur konsumenterna uppfattar märkning och
konsumentinfonnation. förInom uppdraget har utredningen iramen
samarbete med Kooperativa Konsumentgillet genomfört enkät-en
undersökning konsumenters på märkning dagligvaror.om syn av

Konsumentgillet bildades år ideell förening1907 ärsom en som
verkar för utökade och konsumenträttigheter.starkare
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Undersökningen2

2.1 Syfte

skaffa utredningen bildSyftet enkätundersökningenmed är att en av
märkning dagligvaror. Särskilt böruppfattarhur vissa konsumenter av

och förståelseinställning till dendessa konsumenters av
i dag inom dagligvaruhandelnförpackningsmärkning finnssom

belysas.

Metod2.2

dagligvaror; livsmedel,olika slagsUndersökningen omfattar tre
Utredarensprodukter. sekretariathushållskemikalier och hygieniska

med frågor märkning dessahar utarbetat enkätertvå typer avomav
Konsumentgillet har genomfört vissaprodukter. samband medI att

dessa enkäter för ochföreningsaktiviter i del butiker har presenteratsen
butiker. Totalt 1042 harbesvarats konsumenter i dessa personerav

deltagit i undersökningen.
i femton bilagagenomförts se l.Enkätundersökningen har orter

länen och varierar i storlek.spridda mellanOrtema geografisktär
i Stockholms län. MålgruppenDominerande dock medär ortergruppen

och kön bilagaålder se 2.omfattar med varierande Denpersoner
år eller äldredominerande åldersgruppen 61 38 %utgörs av personer

de tillfrågade.av

enkätsvarenSammanställning3 av

med antal svarsalternativantal frågorDe två enkätema består ettettav
Vid besvarandet vissa frågorde välja mellan.tillfrågade har att avsom

sina i s.k.de möjlighettilltalade öppnaäven att ange egna svarges
sammanställts och redovisas nedan isvarsalternativ. harEnkätsvaren

presentation varje enskildlöpande I bilaga 3 närmaretext. avges en
också grafiskt.fråga Resultatenmed presenterassvar.
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3.1 Livsmedel

Vid sammanställning enkätsvaren framkommer 95 deatt procentav av
529 besvarat enkäten livsmedel läser denär görpersoner som om -
sina inköp informationen förpackningarna. dessaAv det 27är-

alltid läser informationen, 51 läserprocent den iblandprocentsom som
17 endast läser information vissasamt produkterprocent såsom om

köttprodukter, charkuterivaror, mejerivaror, bröd halvfabrikatsom samt
konserver och djupfrysta produkter.typen Bara tjugondeav var

tillfrågad 5 % han/hon aldrig brukar läsa informationen.attsvarar
Majoriteten de tillfrågade de läser informationensvarat attav som-

på förpackningarna läser sådan information har medsom varans-
hållbarhet Totalt 90 de tillfrågadegöra. läser bäst-föreatt procent av
datum och sista förbrukningsdagen och 66 läser informationprocent

forpacknings- eller bakdag. En andel de läser dessutomstorom av
ingrediensförteckning 54 % de tillfrågade och informationav om
ursprungsland 52 % de tillfrågade. deAv tillfrågade 47av uppger

de läser tips, råd/recept och 43procent att de läserprocent att
förvaringsanvisningen. Ungefär tredje han/hon brukarattvar svarar
läsa miljöinformationen 33 %. Av dessa 33 ärprocent
könsfördelningen så 37 de tillfrågade kvinnorna ochatt 25procent av

de tillfrågade läser sådan miljöinfonnation.procent männenav
deAv tillfrågats det 89är uppfattarprocentsom som

datummärkningen obligatorisk. materialet framgårAv vidare attsom
63 de tillfrågade informationprocent ursprungslandtror att ärav om
obligatoriskt, 66 tillverkningsdagen måste framgåprocent påtror att
förpackningen och 68 ingrediensforteckningen måsteprocent tror att

på förpackningen. Näringsdeklarationenutsatt den informationärvara
de givna svarsalternativen minst antal 41 % tillfrågade ärav trorsom

obligatoriskt informeraatt om.
Hela 73 de tillfrågade känner till KRAV-märktprocent attav en

produkt framtagen med officiellt godkändaär ekologiska
produktmetoder. Vad gäller Demeter-märkt produkt så det endastären
2 känner till sådan produkt framtagenprocent även medatt ärsom en
ekologiska produktmetoder. hälftenNästan de tillfrågade 49 % trorav

Ãnglamarklivsmedel märkt med varumärketatt ett officielltär en
godkänd ekologisk produkt ñärdeoch tillfrågad 25 % tror attvar
symbolen Gröna Nyckelhålet står för produkten ekologisktatt är
framtagen. Enligt utfallet denna fråga har de tillfrågade kvinnornaav

kunskaper ekologiskt odlade livsmedel se diagramän männenmer om
i bilaga3 B 2. det gällerNär exempelvis KRAV-märket så det 82är

de tillfrågade kvinnorna i åldrarna 15-20 årprocent dettror attav som
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endast 44produkt, medanproducerad procentekologisktsigrör om en
sak.ålderskategoriimännen sammasvararav samma

detillfrågadedefjärdedelar 76 % attUngefär tre uppgerav
behöver. Dede svaratinformationvanligtvis far den sompersonersom

behöver 6 %deinformationdeninte fårde vanligtvis uppgeratt som
ingredienser,ursprungsland,informationsaknardeatt om

Någrapris.informationochmiljöinformationtillverkningsdag, avom
källsortering,informationsaknardeocksåsvarandede nämner att om

rättvisemärkning. Avoch s.k.tillsatsereventuellabestrålning,eventuell
någoninte hardedet 18tillfrågats attde procentär svararsom

frågan.uppfattning i
informationmed dennöjda%tillfrågade 65 ärdel deEn stor av

meddenvill inteochi dag ersättaförpackningarnapåerbjudssom
de13Endastkonsumentinformation. attattprocent ansersvararannan

medkanförpackningen ersättasinformation på annan
och/eller medhyllkantsmärkningkonsumentinformation t.ex.som

butiken.frågeterminal ifråninformation en
medinformationnuvarandekompletteravillEn annan grupp

nuvarandekombination medialternativenallaellerbroschyrer
%22femteförpackningen. Var attinformation på svararperson

i frågan.ställningtagithan/hon inte har
skallden tillfrågadepåståenden tainnehållerEnkäten även tre som

mellangraderad skalahartillfrågadeställning till. Den en -
allsinte 5och instämmerhelt 1instämmersvarspolema -

påståendena.de olikatillinställningsingraderamöjlighet att
lättbrukarförpackningenpå"Informationen attPåståendet vara

medeltal2,32. Dettamedeltal på ärförstå" uppvisar ett angerett som
medidentifiera sigkunnasigtillfrågadedeantalstörreatt ett anserav

Variationemaalls.inteinstämmerheltinstämmer än svaretsvaret
denämnvärd. 18inteoch åldrar procentolika könmellan är av
depåståendet och 4ihelt procent attde instämmertillfrågade attsvarar

i det.alls kan instämmainte
står påinformationdenpåkan lita"ManPåståendet som

resultatethärmedeltal på 2,51. Detuppvisarförpackningarna" ett
imångalikainstämmertillfrågadesdeminnebär att somav

intealternativet instämmerheltsvarsaltemativet instämmer som
iKvinnorkönenmellanVariationemaheller här stora.alls. Inte är

kategori hariochresultatet 2,3 männenår haråldrarna 15-20 samma
resultatår har15-20i åldrarnaKvinnorresultatet 2,5. somsamma

har lägstd.v.s. 2,3. Denkategorin,äldstakvinnorna i den somgrupp
hardenmedan2,5,46-60 åråldrarnakvinnor imedeltal är somgrupp

tiondeUngefärår 3,0.46-60åldrarnaimedeltalhögst mänär var
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helt i påståendet, baraochde instämmertillfrågad 12 % att varsvarar
det.inte allstjugonde de%5 görattsvarar

förpackningarnainformation påför mycketPåståendet "Det är
majoriteten deinnebärmedeltal på 3,12. Dettauppvisar attett av

Ungefär fjärde tillfrågadalls.intetillfrågade instämmer varsvarar
märks skillnadkan instämma. Härinte alls26 de% säger att en

från kvinnor mellan 15-20 årmedeltaletkönen då ärmellan svarenav
Skillnaden mellanresultat 2,7.medeltaletmedan är3,3, männensav

kvinnor år ellergenerationerna Resultatet for 61inte nämnvärtär stor.
resultat för de kvinnorna.ovannämndamedäldre kan jämföras yngsta

betyder de flestaligger på 3,0resultatsamtligaså överAtt attgott som
i dagsläget.vad de erhållerinformationsignöjda eller önskar änär mer

helt i påståendet.de instämmerde tillfrågade 15Av attprocentsvarar

hygieniskaHushållskemikalier och3.2

produkter
deframkommer 94sammanställning enkätsvarenVid att procent avav

hushållskemiska ochenkätenhar besvarat513 omsompersoner
informationensina inköpdeprodukter läserhygieniska när gör --

alltid läserdet 31dessaförpackningarna. Av är procent som
den ibland 14läserinformationen, 51 procentsamtprocent somsom

informationprodukter såvissainformationendast söker omsomom
färg,kosmetika, tvål,rengöringsprodukter,hårprodukter,tvättmedel,

okända elleroch för demutländskadiskmedel, hushållspapper, varor
de aldrig läsersvarandedeEndast 6 attprocent uppgeravnya varor.

förpackningsinfonnationen.
informationde läsertillfrågadedeTotalt 70 attprocent uppgerav

debetydande deldosering Enhar med göra.att avsom varans
vamingstextbruksanvisning och62 %tillfrågade de läserattuppger

tillfrågade respektivede4253 %. Härutöver procent avanger
respektiveallergiinformationtillfrågadede45 attprocent av

läsa.de har forinformationmiljöinformation sådan attär vanasom
känner tilldehela 82de tillfrågats attAv procent attuppgersom

tillfrågadede 50 %miljömärke. VarannanSvanen atttrorär ett av
känner tillendastmiljömärke 7miljöval/FalkenBra procentär ett men

tredje 38 %miljömärke. MerEU-Blomman änär ettatt personvar
miljömärke.Skonavarumärketmiljöprofileradedet är etttror att

Pandan 20 %,tillfrågadededet mångaHärutöver atttrorär somav
miljömärken.%och Svalan 12Returpilarna 15 % är

Väl19-0257Märk7
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Av tillfrågats 46 vamingssymboler/texter påprocent attsom anser
förpackningarna så placerade de omedelbart upptäcks.är Nästaatt var
tredje tillfrågad 32 % de tyckeratt attsvarar
vamingssymbolema/textema brukar placerade synbartett sättvara
på vissa produkter. femte tillfrågadNästan 18 % deattvar svarar
alltid kan upptäcka vamingssymboler omedelbart. Endast 4 procent

sig klart missnöjd sådansäger med märkning.vara
tillfrågadeDe ombeds ställning till hur lättförståeliga de tyckerta att

dagens vamingstexter/-symboler Skalan graderad mellanär. är
svarspolema lättförståeliga och svårbegripligä. Resultatet uppvisar

medeltal på 2,07. Detta innebär majoritetenett de tillfrågadeatt av
de tycker vamingstexter/symboler utformadeatt påärattsvarar ett

lättförståeligt där flestDen antal desätt. tyckeratt attgrupp svarar
vamingstexter/symboler lättförståeliga kvinnor i åldrarnaär är 15-20 år
underlaget dock begränsat här varför några egentligaär slutsatser inte
kan dras. Den tycker det svårast upptäckaär sådanaatt attgrupp som
texter/symboler kvinnor mellan 31-45 år.är

Totalt 70 de tillfrågade de vanligtvis får denprocent attav uppger
information hushållskemiska och hygieniska produkter deom som
behöver. Medan sig5 klart missnöjd medsäger detprocent vara
inforrnationsutbud finns idag. De sig missnöjdasom som uppger vara
önskar sig instruktioner på klar och tydlig svenska, allergiinformation,
instruktioner användningsområde, innehållsförteckning,om varans
miljöfarlighet, rättvisemärkning, ursprungsland, tillverkningsdatum och
prisinfonnation. Var fjärde tillfrågad 25 % de inte har tagitattsvarar
ställning i frågan.

Av de tillfrågade det hela 68 inte villär procent ersättasom
förpackningsmärkningen. Endast har13 % de kan tänka sigsvarat att

information förpackningenpåersätta med andraatt typer av
infonnation.. femteVar de19 % inte har tagit ställning iattsvarar
frågan. Härutöver har del uttryckt önskemål märkningen skallatten om
kompletteras med information från pristerminaler, databaser ocht.ex.
broschyrer.

Enkäten innehåller påståenden den tillfrågadeäven skalltre tasom
ställning till. tillfrågadeDen har på graderad skala mellanen -
svarspolema instämmer helt och instämmer1 inte alls 5 -
möjlighet gradera sin inställning till de olika påståendena.att

Påståendet "Informationen på förpackningen brukar lätt attvara
förstå" uppvisar medeltal på 2,08. Detta medeltalett är ett som anger

antal de tillfrågade kunnasig identifieraatt störreett sig medav anser
instämmer helt instämmer inte alls". Variationemasvaret än svaret

mellan de olika könen och åldrarna ganska Exempelvisär stora. är
resultatet för kvinnor mellan år15-20 2,3, medan imän samma
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resultatålderskategori kan tolkas så defick resultatet Detta1,8. att
förstå informationen påkvinnorna i materialet har svårare attyngre

deförpackningarna de tillfrågade16 sägerän män. procent attavunga
medaninstämma hållet, bara 2kan i påståendet helt och sägerprocent

intede kan instämma alls.att
den information står påPåståendet "Man kan lita på som

här resultatetförpackningarna " uppvisar medeltal på 2,23. Detett
ungefär lika många iinnebär tillfrågades instämmerdematt av som

instämmer intei alternativetsvarsaltemativet instämmer helt som
relativt i varje fall bland dealls. Variationema mellan könen är stora,

medeltal medanår uppvisar på 2,9Kvinnor i åldrarna 15-20 ettyngre.
i ålder 2,3.männen samma

mellan generationerna och dåviss skillnad i kan skönjasEn svaren
värdetår förfrämst i åldrarna 15-20 2,3,Förmännen. män var men

tionde tillfrågadvärdet 3,1. Mermedelålders 31-45 år änmän varvar
helt i påståendet och 4de kan instämma11% sägersäger procentatt

de inte alls instämma.kanatt
mycket information på förpackningarna"förPåståendet "Det är

innebär flertalet deuppvisar 2,88. Dettamedeltal attett av
alls. märks för det första visstillfrågade instämmer inte Här ensvarar

medeltalet från kvinnor mellanskillnad mellan könen då 15-av svaren
medeltalet resultat i20 år 3,67 medan männensär av samma

skillnadenandra mellan generationernaåldersgrupp det3,3. För ärär
eller äldre för deår 2,8 ochResultatet för kvinnor 61 ärstor. yngre

innebär kvinnornaresultat Detta dekvinnorna 3,7.är att yngresamma
förpackningarnapå vad falletskulle ha informationvilja ärän sommer

idag.
ligger betyder desamtliga resultat på 3,0såAtt över attgott som

erhåller dagsläget. deinformation vad de i Avflesta önskar sig änmer
påståendeti helt,tillfrågats de instämmer14 procent attsom uppger

alls.medan inte instämmer24 desägerprocent att

tendenserSammanfattning3.3 av

de dels brukar läsaMajoriteten respondenterna har uppgett attav
det för mycketinformationen på förpackningarna, dels inte ärattanser

information de flesta läserinformation på förpackningarna. Den ärsom
hushållskemikalier och hygieniskadatummärkning beträffandesamt

doseringprodukter information har med göra.attvaranssom
de vanligtvis far dentyckerHuvudparten respondenterna attav

livsmedel ochbåde det gällerinformation de behöver närsom
flestaprodukter. vill inte hellerhushållskemikalier/hygieniska De
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förpackningsmärkningen. kan mångaDäremot tänka sigersätta att
komplettera viss information med andra lösningar databaser isom
butikerna, broschyrer och hyllkantsmärkning.

Många de tillfrågade konsumenterna har bristfällig kunskapav om
den positiva miljömärkningen, exempelvis fjärde tillfrågadtror attvar
Gröna Nyckelhålet miljömärke.är ett

detNär gäller de certifierade miljösymbolema varierar kunskapen
flestastarkt. tillDe respondenterna känner symbolerna ochKRAVav

Svanen, få känner till ochDemeter EU-Blomman.ytterstmen



1895Bilaga1999:7SOU

BILAGA 1

underlagetgeografiskaDet

Konsumentgillet, baseratKooperativautförtsharUndersökningen av
folkhögskoleelever. Ortemalandetipå femton l 5 samtorter gruppen

i storlek.varierar DeSverige och är:spriddaligger över

Stockholms länEnskede
Stockholms länGustavsberg

länGävleborgsHammarbyGästrike
länGävleborgsGävle

Stockholms länHägersten
Stockholms länJärfälla
Västernorrlands länKramfors

länMalmöhusLund
Jönköpings länNässjö
Stockholms länSolna
Stockholms länStockholm
Stockholms länSödertälje
Malmöhus länYstad

Älvsjö länStockholms
Östersund Jämtlands län
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BILAGA 2

Målgruppen

Livsmedel

ÅlderKvinnor Antal
15-20 år 11

år21-30 45
31-45 år 54
46-60 år 68
61 år eller äldre 128

Män år15-20 6
21-30 år 26
31-45 år 27
46-60 år 24

år eller äldre61 30

kön/ålderOkänt 110

ushållskemiskaH och hygieniska produkter

ÅlderKvinnor Antal
15-20 år 15

år21-30 40
31-45 år 59
46-60 år 69

eller61 år äldre 136

Män år15-20 4
år21-30 21
år31-45 20
år46-60 29

år eller äldre61 31

Okänt kön/ålder 89
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BILAGA 3

Enkäterna

Livsmedel

då läsa informationen påFråga brukarskall köpa Du1 När Du mat,a:
förpackningarna

27alltid %Ja,Alternativ:
ibland 51 %Ja,
för vissa produkter 17 %Ja,

aldrigNej, 5 %

Diagamzhärmskallköpanaçbrtlkarmdáläa
förpackningarnainformationen

akhgNej.Ja,
5% Ja, alltidpmm

iblmdJa,
51%
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Fråga 1 b: Om duDu endast brukar läsa informationsvarat attovan
vissa produkter, vilka då dessaärom

Denna fråga har svarsalternativ, däröppet konsumenternaett har
möjligheten formulera med hjälp 0rd.att svaret av egna

De allra flesta de läser informationsvarat påattsom anger
förpackningarna det gäller kött, korv- och charkprodukternär samt
mejerivaror. Härutöver flera de på denna frågasvarat attanger av som
de läser information bröd och halvfabrikat konserver ellertypenom av
djupfyst. Många också de läser informationengärna påattsvarar
förpackningar för dem okända eller utländska ochav nya varor, varor
för fiskprodukter. fåtalEtt dem lämnat på dennaett egetav som svar
fråga har uppgivit de saknar information produkteratt müsli,om som;

saft,juice, sylt, barnmat, kryddor och frukt ochägg, grönt.

Fråga Vilken2: eller vilka information brukar Du läsatyper av
Alternativ: Bäst-före datum respektive

sista förbrukningsdag 90%
örpacknings-/bakdagF 66%

Ingrediensförteckning 54%
Ursprungsland 52%
Tips, râd/ 47 %recept
Förvaringsanvisning 43 %
Miljöinformation 33 %
Näringsinnehåll 31 %
Nettokvantitet 24 %
Annat 3 %
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informationbrukarDuläsaVilkeneller vilka2: typerDiagram av

i:nsønu

E E 5å 3E 5 S äa s c.5 .co o E-E c -: a. C° J° TaV w c c mc i4 cE Cc- E e --- mn.: 1: Egoc cé 545E x.- w-c å2 c.a cax - 5.c QIC C t::xxh . v,. . åä, .E52 .5.5- am- z a-:ö ä.9 g -.2- waR 5i .ca5

information kanolikaexempel påFråga finnsNedan3: typer somav
exemplen uppfattar DuVilket/vilkaförpackningarna.finnas på varaav

ha medobligatoriskt att

respektiveBäst-före datumAlternativ:
sista 89 %förbrukningsdag

68%Ingrediensförteckning
66 %Tillverkningsdag
63 %Ursprungsland
43%Nettokvantitet

%41Näringsdeklaration
2 %Vet
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Diagram 3: Vilket/vilka exemplen uppfattarnedan Du obligatorisktav vara
ha medatt

,Isoma

cj

-

Fråga Vilket/vilka4: nedanstående exempel betyderDutrorav att
oficiellt godkänd ekologisk produktärvaran en

Alternativ: KRAV 73% 1
Ãnglamark 49%
Ekologiskt odlat 46% g
Gröna nyckelhålet 25%

iVet 5%
1Demeter 2%

Ingen produkterna 2%av
Fauna 1%
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nedanstående exempel DutrorA: Vilket/vilka3Diagram av
produktekologiskofficiellt godkändbetyder äratt envaran

60%.
70%

60%

50%

40%

30% :sann1
20%

j§å 5å ä äå ° UUE: oC co åx s:ä 97 -of a-jg oE" 53EE Q2OxL.

kvinnor och mänSkillnader mellan3 B:Diagram
k.,

9
i . e
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Fråga 5: Tycker vanligen får denDu Du information Duatt som
behöver

Alternativ: Ja 76 %
Vet 18 %
Nej 6 %

Diagram får4: Tycker Du Du vanligtvisatt den infonration Dusom
behöver

öljdjråganF Om vad saknasnej,är:

Detta svarsalternativ där kanär öppet medett 0rd. Desvaret anges egna
de informationsaknar på förpackningen har dennasvarat attsom

fråga de önskar information produktens ursprungsland,svarat att om
ingredienser och tillverkningsdag. Härutöver vill flera dem haav
upplysningar angående och miljöpåverkan. Endastpris fåtal deett av

lämnat på denna fråga har uppgivit deett saknareget attsom svar
information källsortering förpackningen, förtydligandeom av om
tillsatser, eventuell bestrålning och s.k. rättvisemärkning.
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med någotförpackningarnainformationen på ersättasFråga Kan6:
databas påviainformationinformationslag enannat ex.av

bitti/eenfrågeterminal ibroschyrer,Internet,

%13JaAlternativ:
22 %Vet
65 %Nej

han/honkonsumentenÄven svarsalternativ därfinnshär omöppetett
tyckervad han/hon attfråga kanovanståendepå angesvarat

med.kundeförpackningsinformationen ersättas
medkanförpackningsinformationen ersättas annatDe attsvaratsom

frågeterminalha isigtänkade kan attinformationslag att ensvararav
informationenvill ersättabutiken istället. En gruppannan

informationendastellerhyllkantsmärkningendastmedförpackningen
kompletterasvarandedefleravillHärutöverpå Internet. av

ochjrågeterminalbroschyrer,ellerbroschyrermedmärkningen
förpackningen.påinformationmedparallellttillgång till Internet

medersättaspå förpackningarnainformationenKan5:Diagram
informationslagnågot annat av

Ja
13%

Vet
22%
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Fråga följandePå påståenden7: leana-c konsumententre
markera vilkeni grad ban/bon kunde med dessa.instämma

"Informationena förpackningarnapå brukar lätt läsa/förstå. "attvara

Instämmer helt 1 ..2 ..3 ..4 ..5 Instämmer allsinte........ ........ ........ ........

Resultatet utfaller så medeltalet samtliga blevatt 2,32.av svar

b "Man kan lita denpå information står på förpackningarna. "som

Instämmer helt 1 ..2 ..3 ..4 ..5 Instämmer allsinte........ ........ ........ ........

Resultatet utfaller så medeltalet samtliga blevatt 2,51.av svar

"Detc för mycket information på förpackningarna.är "

Instämmer helt 1 ..2 ..3 ..4 ..5 Instämmer allsinte........ ........ ........ ........

Resultatet utfaller så medeltalet samtliga blevatt 3,12.av svar
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Hushållskemikalier2

förpackningenpåinformationenläsaFråga Brukar Du1a:

29 %alltidJa,Alternativ:
%51iblandJa,
%14produkterfor vissaJa,

6 %aldrigNej,

pá förpackningeninfomuationenlåsaBrukar Du6:Diagram

Nej.aldrigför vissaJa,
5%produkter alltidJa

14%

IblandJa,
51%

informationbrukar läsaendastduFråga Ib: Om Du svarat attovan
dessadåvilkaprodukter, ärvissaom

hardär konsumenternasvarsalternativ,harfråga öppetDenna ett
0rd.hjälpmedformuleramöjlighet svaret egnaatt av

desvarsalternativdetta attöppnaflestaallra angerDe svaratsom
och hårtvättmedelgällerdetförpackningen närinformationläser -

pådemflera svaratrengöringsprodukter. Härutöveroch somavuppger
tvål.ochkosmetikainformationläsabrukardefrågadenna omatt

förpackningarinformation påläserdeockså avgärnaMånga attsvarar
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för dem okända eller utländska färg och förnya varor, varor,
diskmedel. Endast fåtal de lämnatett dennaett egetav som svar
fråga har angivit de vill läsa infonnation produkteratt hushållsom som

och toalettpapper.-

Fråga 2: Vilken eller vilka information läser Dutyper av

Alternativ: Doseringsanvisning 70%
Bruksanvisning 62%
Vamingstext 53%
Miljöinformation 45%
Innehållsförteckning 43%
Allergiinfonnation 42%
Förvaringsanvisning 35%
Nettokvantitet 26%

testad djurpå 25%
Annat 3%

Diagram Vilken/vilka7: informationtyper läser Duav

l.
pd

j
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s.k.symboler DuföljandeVilken/vilka ärFråga 3: trorav
miljömdrleen

82 %SvanenAlternativ:
%50miljövalBra
%38Skona
%20Pandan
%15Returpilarna

14 %punktenGröna
12 %Svalan

%7EU-Blomman
4 %Vet

%3Sälen

miljömärkens.k.ärsymboler DutrorföljandeVilken/vilka8:Diagram av

ä

Isobel

3 ejT3
E9.
E
C-m

medförseddamåsteprodukterkemiskaFråga 4: Vissa vara
sådanaDuTyckervarningstexter/symboler. att

omedelbartplacerade så Dubrukarvarningstexter/symboler attvara
varningenupptäcker

18 %alltidJa,Alternativ:
46 %iblandJa,

%32produktervissaJa,
4 %Nej, aldrig
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Fel Ogiltigt inbäddat objekt.

Fråga 5: Hur tycker Du sådana utformadevarningstexteratt är

Lättförståeliga 1 ..2 ..3 ..4 Svårbegripliga..5........ ........ ........ ........

Resultatet utföll så resultatet samtliga blev 2,07.att av svar

Fråga Tycker vanligtvisDu får den6: Du information Duatt som
behöver

Alternativ: Ja 70 %
Vet 25 %
Nej 5 %

Även här finns svarsalternativ däröppet kanett medsvaret anges egna
0rd. De de vanligtvis inte får den informationensvarat att desom som
behöver den information de saknaratt instruktionerär; påanger som
klar och tydlig svenska, allergiinformation, instruktioner om varans
användningsområde, innehållsförteckning och miljofarlighet. Endast ett
fåtal dem lämnat på denna fråga har angivitett eget deav som svar att
önskar information s.k. rättvisemärkning, ursprungsland,om
tillverkningsdatum och pris.varans

Diagram10:TyckerDu Du fåratt vanligtvis infomnationden Dusom
behöver
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med någotförpackningarnapå ersättasFråga informationenKan
databas på Internet,information viainformationslag t.ex. enannat av

butikenfrågeterminal iellerbroschyrer

13 %JaAlternativ:
19 %Vet
68 %Nej

medkanÄven därsvarsalternativ svaretfinnshär egnaöppet angesett
medforpackningsinformationen kan ersättasord. De attsvaratsom

hatänka sigkande attinformation attslag enannat svararav
villsvaranden ersättaistället. Enbutikenfrågeterminal i avgrupp

ellerhyllkantsmärkningendastmedförpackningenpåinformationen
påpå Internet.informationendast

medmärkningenkompletteratillfrågadedevill fleraHärutöver av
tilltillgång Internetochfrågeterminalbroschyrer,ellerbroschyrer

förpackningen.påinformationmedparallellt

på förpackningarnainformationen11: KanDiagram
information t.ex.slagnågot annatmedersättas av

ellerpå broschyrerInternet,databasinformation via en
butikenfrågeterminal i

Ja
13%

Vet
19%

markerakunde konsumentena-cpåståendenföljandeFråga På8: tre
med dessa.kundehan/hongrad instämmavilkeni

"läsa/förstå.lättbrukarförpackningarnapå att"Informationena vara

allsInstämmer..5 inte..4..3..2helt IInstämmer ................................
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Resultatet utföll så medeltalet samtliga blev 2,08.att av svar

"Manb kan lita på den information står på förpackningarna. "som

Instämmer helt 1 ..2 ..3 4 ..5 Instämmer allsinte........ ........ ........ .. ........

Resultatet utföll så medeltalet samtliga blev 2,23.att av svar

"Detc för mycket information på förpackningarna.är "

Instämmer helt I ..2 ..3 ..4 ..5 Instämmer allsinte........ ........ ........ ........

Resultatet utföll så medeltalet samtliga blev 2,88.att av svar
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Skrivelser

genomförde två1998utredningensamband medI att sensommaren
erbjödsdagligvarorkonsumentinformationbeträffandeseminarier om

frågan.synpunktermedinkommaskriftligendeltagarna ävenatt
intagits.helheti sinsynpunkterskriftligadeltagarnasbilaga hardennaI

KonsumentrådSveriges

välja denkunnasjälvkrav matgrundläggande konsument är attEtt man
grundläggandeanvända. Detvill ärprodukteroch devill äta enman
grundläggandedeocksåoch mestdemokratisk fråga aven

väljautnyttja sinkan rätt attKonsumenternakonsumenträttighetema.
pålitligochkorrekttydlig,tillräcklig,tilltillgångde harendast om

marknaden.påprodukternaochlivsmedleninformation om
information,alltid behöverdock konsumenternaparadoxalaDet är att mer

informa-för myckethurfinnsdet gränssamtidigtmärkning, ensommer
viktigtdärförtill sig. Det strävamänniskor kan är attsymbolerochtion ta

märkning.jämförbarochtillförlitligenkel,efter

medvetnaKunniga,lösning.tillräckliginteviktigMärkning är menen
fungerandeviktig delkritiska konsumenteroch är av enen

aktuellochutbildasbehövermarknadsekonomi. Konsumenterna ges
miljönpå hälsan,inverkanderasochalternativolikainformation om
förursäktanvändas attfår dock inteinformationAtt som enetc. ge

produkterna.försäkerhetskraveneller sänkakonsumentskyddetminska
någonsin. Konsumenternasidagdagligvaror änUtbudet störreärav

ochfunktioninte barahandlarförändrats, detkvalitet harattityd till om
djurskydd.ochetik, miljötillhänsynvipris, äventarnumera

deprodukteroch dededenvill ätermatKonsumenterna attveta
förhållandenunder ärproduceratsde harochsäkraanvänder somär att

miljö.ochdjurmänniskor,acceptabla för

kännaskanlivsmedelsproduktionföranvändsmetoderNya som
ochbondenmellanochhotfullaoch vägensvårförståeligaförvirrande,

livsmedlendelallt ärdag. En störreförblir längrekonsumenten avvar
redalängreinteklarar att tamånga konsumenterförädlade och av

utvecklats,kostmedvetandetharSamtidigtbestårvad deras mat av.



206 Bilaga 6 SOU 1999:7

konsumenterna hälsosamt ochäta föratt sinatauppmanas ansvar
detMen praktiskamatvanor. kunnandet har minskat. Undersökningar

Konsumentverket gjort visar ungdomar i både grundskolasom att och
gymnasium har dåliga kunskaper i frågor hushållsekonomirörsom -
inbegripet livsmedelsfrågoma och konsumtionens påverkan-
miljön.
Ungdomar liksom behöver kunskap på det här området.vuxna mer
Genom på vardagskunskaperatt satsa under hela skoltidenresurser
läggs grunden för framtida generationers kunskaper. Men deäven som
slutat skolan behöver fortlöpande utbildning för kunna orientera sigatt
på marknaden, samband och kunniga, kritiska konsumenterse vara som

medvetnagör val. Folkbildningen spelar här viktig roll ochen
studiecirkeln mycket viktigtutgör instrumentett det gällernär
kunskapsutveckling.

Livsmedelsmärkning

Den obligatoriska märkningen på förpackningen inte kartong bör
minst omfatta:

Pris
Bäst före dag eller bakdag.
Näringsinnehåll
Fullständig innehållsdeklaration där alla ingredienser kändaärsom
for framkalla allergi eller överkänslighetatt alltid skall deklareras

mängd.oavsett
Petter och oljor skall med ex vis rapsolja,0 ister ochanges namn
inte med beteckningama animaliskt fett eller vegetabiliskt fett".
Upplysningar produktionsteknik bestrâlning.0 tom som ex
Alla produkter innehåller genetiskt förändrade0 organismer,som är
framställda genetiskt förändrade organismer eller produceradeav är
med hjälp genetiskt förändrade organismer ska märkas.av
Märkningen ska varför produkten genförändrad.ärange
Ursprungsmärkning kött, fläsk och fågel. Mot bakgrund0 av av
olikhetema i uppfödningsmetoder såväl sjukdomsbilder i olikasom
länder, det väsentligt förär konsumenten få kännedomatt om

BSE, salmonella, djurhälsa, antibiotikaursprunget användning med
vidhängande resistensproblem, m.m..
Märkningen skall på svenska. Sverige mångkulturellt0 är ettvara
land där svenska den minstaär språknämnaren förgemensamma

Äldrealla. har inte lärt sig engelska i skolan.personer
F örståndshandikappade har svårt med svenskan, ytterligare språkett
kan oöverstigligt hinder.utgöra ett
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basvaror.Taktil märkning på
förläsbar ärskallTexten även synsvaga.personer somvara

i Sverige.tillverkare eller importörtilloch telefonnummerAdress
tillverkatföretagethuvudägareNamn på varan.somav

hyllkant:märkning påObligatorisk

Jämförpriser0

frivilliga märkningen:Den

symbolerauktoriserademedmiljömärkningEkologisk-/0

angående:Kommentar

GMO
livsmedel.genförändrade MantillskepsisvisatharKonsumenterna stor

miljö på lång sikt, liksomochmänniskorförifrågasatt säkerhetenhar
Även tveksamma.skäl många Företiskakonsumentnyttan. är attav

livsmedelvälja bortvälja eller ärska kunnakonsumenterna ett som
bedöms säkradede märkas,genförändrat måste även ursomom

Novel EU-förordningFoods-förordningenskhälsosynpunkt. Den
tolkamärkas den gårskalivsmedelgenförändradekräver attatt men

ska märkas.förädlat livsmedel Iförbeträffande vad krävs ettattsom
genetisktlivsmedel gjordaantalpraktiken kommer därför ett stort av

problem kommerTill dettamärkas.förändrade råvaror inte attatt
genförändrade sojabönori USAlivsmedelsproducenter exporterat

detill Så längesojabönor Europa.odladetraditionelltmedtillsammans
och intetraditionellt odladeblandas medgenförändrade sojabönoma

livsmedelsindustri, handel eller konsumenterbönder,märks kan varken
finns i våraSojabönan 60%livsmedel.genförändradevälja bort av

livsmedel.
uppfylldaskallföljande villkorSveriges Konsumentråd att varaanser

livsmedel:genförändradevi skaför accepteraatt

visför konsumenten,fördeltillFörändringen måste exvara-
näringsinnehåll.förbättrat

djur ochför människor,produktionsmetoderochSäkra produkter-
perspektiv.ekologiskthållbartlångsiktigtmiljö för ett

livsmedel innanförändradegenetisktförutvärderingsmetoderSäkra-
förde naturen.exponeras

däroffentligai deskallKonsumentintresset representeras organ-
internationell nivå.europeisk ochnationell,pågenteknik diskuteras
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Produkten skall inte den ekologiska balansen, öka beroendetstöra-
pesticider, ändra genetiska variationen, överleva eller föröka sigav

självt på sådant biologiska mångfaldenden går förlorad, ellersätt att
ha oönskade effekter.
Genetisk överföring från människa till djur eller skall intetvärt om-
ske.
Patent levande genetisktpå organismer och material oacceptabelt.är-
Gener kända allergier skall inteorsaka användas.är attsom-
Markörgener antibiotikaresistenta skall inte användas.är motsom-

socio-ekonomiskaDe effekterna genteknik skall analyseras.av-

Functional Foods
Ett intensivt arbete inom livsmedelsindustrin pågår världen föröver att
hitta komponenter i livsmedel olikapå kan befrämja hälsa.sättsom
Livsmedelsindustrin i beräknar mervärdet kanEuropa skapas påsom
marknaden dessa produkter till fyra miljarder dollar underav
kommande års period.3-4

Konsumentrådet givetvis positiv till det forsknings- ochär
utvecklingsarbete bedrivs. dockDet osvikligt kravär ett attsom
marknadsföringen dessa livsmedel omgärdas regler ochav av
förfarande konsumenten inte blir vilseledd, och dessagör att attsom

livsmedel inte fokuseras kraftigtså vikten näringsriktigattnya av en
väl balanserad kost helt vanliga, förhållandevis billiga, livsmedelav
kommer i skymundan.

Konsumentrådet marknadsföringen F unctional Foods skallattanser av
ske på konsumenternas villkor inte industrins.och Därför detär
nödvändigt få tillstånd diskussion mellan berördaatt snarast en
myndigheter, industrin, forskare och konsumentorganisationer för
information och erfarenhetsutbyte det gäller Functional Foods inär
allmänhet och marknadsföring dessa synnerhet.av

dagI har Sverige i förhållande till övriga EU-länder liberalen mer syn
hurpå vissa allmänna hälsopåståenden får användas genom

livsmedelsbranschens sk egenåtgärdsprogram. beklämmandeDet är att
dagligen kan hitta hälsopåståenden inte tillåtna enligtärman som

branschöverenskommelsen. Branschens egentillsyn eller uppföljning av
verkar uppenbarligen inte fungera.programmet

Oavsett vilken inställning har till sk Functional Foods ellerman
livsmedel marknadsförs hälsopåståenden,med produktspecifikasom
eller allmänna, så finns produkterna på marknaden, marknadsförda i
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fullkomlig explosionVihälsopåståenden.fall medmånga avser en
angelägetvärlden.och övriga DetSverigeprodukter i ärdess att

syfte hindraiharmoniserade,helstfå stånd regler,till attsnarast
säkrar konsumenternasändåmarknadsföring därvilseledande manmen

information.tillrätt

Stiftelsentankartill depositivKonsumentrådetdagenFör är som
utvidgningförslag tilli sittför framNäringsforskningSvensk av

underlagbraVi detjuni 1998.egenåtgärdsprogrammet ettsomser
vidare diskussioner.för

livsmedelbl.a. deförslagettrycka på ispeciellt villvi tycker ärDet att
näringsriktigtillskall bidramarknadsföras med PFPskall få ensom
vetenskapligtskalleffektenfysiologiskadenkost, att vara

nämndprodukt ochprodukt förinvändningsfri, tillstånd attatt enges
möjlighetmarknadsföringen och harfölja attatt uppges resurser

frånerfarenheterbakgrundöverträdelser. Motvite vidutdöma av
företagangeläget dedetviegenåtgärdsprogrammet är attatt somanser

offentliggörs.listaförs påsig till reglernainte håller svart somenupp
från börjanredanvälskallkonsumentintressetAtt representerat avvara

understrykasväl knappastbehöverdiskussionerna processen
ytterligare.

livsmedel,gällerfram detkommerforskningsrönmed närtaktI att nya
diskuteras,frågor måstemångadethälsa och ohälsa, finns t ex

naturmedel,läkemedel ochavgränsningenFoods ochFunctional mot
livsmedelberikadesportdrycker ochskför marknadsföringregler avav

etc.

initiativ till sådananågonförutsätterKonsumentrådSveriges part taratt
diskussioner.

producerande företag:tillpå huvudägareNamn
multinationellafåtalidag pålivsmedel liggerMakten våra ettöver
verkabutikshylloma kan detanblick påVid förstaföretag. som omen

harManföretagenmellankonkurrensen är atttrorstor. man
säljerföretagochdetsjälva verketvalmöjlighet i är ett samma sommen

företagsnamnenfinns bakompå vilkaredaNär tar somvarorna. man
Novartis.Nestlé och FörUnilever,exempeltillutkristalliseras

handlavill undvikaskäletiskaolikakonsumenter att avsom av
sig tillkunna läsaviktigtföretag det ägarenmultinationella attär vem
Philip Morrissäljstänker köpakaffetexempelvisär, att somavman

mindre företagstödjakonsumentVillrökning.reklam förgör somman
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för Öka priskonkurrensen kan det intressant vilketatt att vetavara
margarin inte säljs Unilever, de har inte mindre åttaänsom av
margarinsorter i butikerna.

Miljömärkning:
Miljömärkningen bör tydligare uppdelning mellan auktoriseradeges en
och icke auktoriserade märken. miljömärkningEn för livsmedel behövs

komplement till märkningen för ekologiska livsmedel. Handelnettsom
behöver sina rutiner kring miljömärkning. förekommeröver Det attse

miljömärks på hyllkanten inte miljömärkt.ärtrots attvaror varan

Säkerhetsmärkning:
har blivitDet på modet säkerhetsmärka Det innebäratt attvaror.

enligt innehållsdeklarationen inte skall innehålla visvaror som ex
hasselnötter märks med kan innehålla spår hasselnötter. Detta förav

det finns risk från produktion inomatt att resteren annan samma
produktionslinje kan komma med i produkten. fårDetta till följd att
allergiska konsumenter tvingas frånavstå de enligtvaror som
innehållsdeklarationen egentligen tål vissa producenter inteattp g a

produktionslinjema i tillräckligt hög grad.rengör

Andringar i innehållet
Allergiker och andra överkänsliga lär sig med tiden hittaatt varor som
de tål och kan lita Eftersom de ofta köperpå. dessa så läser devaror
inte längre innehållsförteckningenpå vad de innehåller. händerDet
dock kända produkter ändras till innehållet.även Vidatt sådana
tillfällen borde tillverkaren ha skyldighet upplysa konsumenten, påatt

förpackning, innehållet har ändrats.attvarans om

Varor förpackas i butiksom
förpackasVaror och märks i butik har ofta brister i märkningen.som

Det saknas fullständig innehållsdeklaration och väsentligannan
information vis förpackningsdag och jämtörpriser.som ex

Temperatur i diskar
Handeln bör rutiner för kontroll i frysdiskama.över temperaturse av
Temperaturen i diskar inte med den rekommendation stårstämmer som
märkt på förpackningen.
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Övriga dagligvaror:

Hygienartiklar
skallfrån årsskiftetkosmetikaprodukteralla ochNär hygien uppge

inför problem.svårakonsumenternaställsinnehåll i produkterna, nya
inte längresig kommerlärtTidigare triviala attmannamn som

användas.internationell namnkod Föranvändas. stället skallI atten
förbör lathundförstå dehjälpa konsumenterna att nya namnen en

för framkallakändafram där dekonsumenter är attämnentas som
förklarande ordlista.iallergi och överkänslighet tas upp en

Tvättmedel
beträffandemed varandrajämförainteTvättmedel går i dag att

nonnalsmutsad förpackningkilotvättförmåga, dvs hur många tvätt en
börpå dettatill. Jämförpriser baseraträcker anges.

Rengöringsmedel
varandra i frågajämföras medRengöringsmedel bör också kunna om
Jämförpriser baseratmedlet räcker till.lösninghur många liter utspädd

detta börpå anges.

Kemtekniska produkter
underställas kravbörKemtekniska produkter omsamma

kosmetiskaochför hygien-gällerinnehållsförteckning varor.som
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Konsumenter Samverkani

Konsumentinformation

Ordets innebörd bland det minst kontroversiella kan tänka sig.är man
Alla vill informera konsumenterna. tvistar inte,Därom man men
däremot vad.om

informera konsumenternaHela reklambranschen det logiskt attanser -
för vill sälja. Skyltning i butik, informerasättett annatatt attman
konsumenter, prioriterad del verksamheten i butik,är en av o. m.

med exponering för kunnautvecklingen tekniken attav varornaav -
forskaofantliga på hur kansälja. läggsDet attner summor om man

kallas konsumentkunskap.påverka konsumenter det Men på ämnet-
spenderas barakonsumentktmskap" skolan bråkdel fasti en -

ktmskaper föravsikten konsumenterna kunna välja. Justär attatt ge
häri ligger intressekonflikten.

frånfunktioner, beroende på vilken horisontMarknaden har två man
marknaden detdet. del styrningenEn äratt samma somser anser av
det marknadsplats där kanpenningflödet, andra sälja,ser som en man

marknaden utbudet ochkonsumenter tjänster,vi som av varormen ser
Eftersom konsumenterna målet fördär kan hitta det behöver.vi vi är

föroch målet konsumenternas överlevnadde sälj konsumtionensom er
synvinkel. heltkonsumenternas enkeltmåste marknaden Det ärses ur

marknaden,konsumenterna och deras behov utgör även settsom ur
alltså marknaden.säljande synvinkel. UtanKonsumenterna ärparts

konsumenter marknadingen

grundsynen marknadsekonomin, därbekräftas iDetta också av
uppgift tillfredsställa konsumenternasmarknaden ha till attanses

behov, tillfredsställa marknaden.

drag följande:Konsumentbehoven i kortaär

hälsa,för överlevnad, och viss njutningnäring uppväxt samt en0
boendet, med kläderskydd kyla, och insyn, ivärmemot0 m.m.

för livet, prylar, hemvisten-förvaring, central plats samvaron,0
boendet
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semesterförflyttningförochför kroppen äventransporter, avvaror,0
förflyttning till arbete ochsol,konsumenter behovsolälskande av

tillgänglighetenförtill och nöje samt av varorsamvaro
utbildningtjänster, offentliga och privata,

sparande och utlåningkapitalförvaltning,betaltjänster och
rationellt kunna väljautbudet, förbehoven ochkunskaper attom

funktionerkultur och sociala

delvis med näringendast göranäringslivef harallt dettal attser
utkomstmöjlighetmarknaden,tillfredsställamöjligheter att en som

överlevnadtjänstetillhandahållare möjlighet tillochproducenter enger
företag.som

sigfrån samhällets sidaegendomligaDet något ansettär att man
lagstifta minimumkonsumenterna,behöva skydda ett avom

finns konsument-information.felaktig T.o.m.information, skydda mot
skrivit under,alla länderi FN-dokument,rättigheterna inskrivna som

informationtillräcklig och korrektkonsumenternaskulle garanterasom
val.kunniga och medvetnakunnafor dessa ska göraatt

behov,föddes fannsreklamenAnledningen till detta är när ett annatatt
industriåldemstillkonsumtionen förnämligen öka attatt anpassas

marknadenbörjade anpassningenökade produktionskapacitet. Här av
behov skydd föruppkomtill produktionens behov. Därav nya av

felaktigprodukter ochfarligabådekonsumenterna, motmot
information.

betala förförstår vi skakräverlogiken iJag inte attatt man
få vi köpervadska intevi vetavarorna, men

Konsumentinformation" viktigdärför UtredningenJag ser som enav
tidigare konsument-igenommöjlighethändelse och att seen

åtgärder förföreslå adekvataochvändanforrnation och atträttsynen
utvecklingenockså vända rätt.

säljande intedikteratsinformation hittills ärallAtt partav
kunnat belastaockså harsäljandetillfredsställande. Att part

sedan sininformera ochkostnaden förmedkonsumenterna att ur
all logik. handlarsälja, Detinformera för kunnasynvinkel är emotatt

för skapapåverkanköpavilligainte kunskap vi attutanär att enom en
beskattning, inteköp.köplust och nå avslut Det ärär typ somaven-

alltuppfostrade till kunnablifålagstadgad. Alla har inte bett attatt om
förtäckt information,medelstmensskydd,ochtandkräm, blöjor
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åberopande informatörens bakgrund tandläkare, ellersom mamma
doktor, alltså faktaefterliknande säljinfonnation.

Det imponerande hur spenderas formycket stimulera till köpär attsom
just den produkten, hur motvilligt alla påtryckningar förav egna men

saklig information näringslivet. Vi minns alla debattenmottas av om
prislappens eller inte Fortsatt användning prislappenvara vara. av
skulle helt plötsligt kräva arbete i samhälle med överskott påettmer
arbetskraft börjaoch kosta en massa mer nya pengar.

Ändå konsumenternas viktiga behov få vadär ett att vetaav en vara
kostar och kunna kommit hem,det eller tagit framäven närse man
paketet efter for familjemedlemmar.tid, eller vill visa det andra Vien
minns också hur mycket kraft behövt läggas fåpå börjanattsom ner en
till fungerande jämförprismärkning, hur mycket lobbyinsatseren som
fått läggas för få igenom jämförprismärkningenkravet på i EU.attner

Ibland motviljan märka sådant konsumenternastöter attman som
kräver, märkningen och informationen skulle fåtror attman en
stigmatiserande effekt, alltså motverka köp så hemskt Eno-
omfattande debatt förs just märkning genteknisktomnu av
manipulerade livsmedel, där motståndet övergått i hotfullasnarare
former med inblandning statsöverhuvuden Clinton andragentemotav
regeringar för minska motståndet för det såatt ärmot genmaten att
viktigt för den amerikanska industrin Sällan har så massiven
kampanj förts från fåkonsumenthåll for veta hur produktatt en
framställts och sällan garantier lämnatshar så många det äratt

ofarligt så vitt vi i daggaranterat vet-

liknandeEtt exempel har vi med märkning från burhöns. Härägg rörav
det sig val frånmedvetet konsumenterna, baserat påettom
fömuftsmässiga och känslomässiga värderingar som därmed inte ska
kallas irrationella. det onaturligtKonsumenterna bura hönsattanser
i mörka alltså vill konsumenterna för kunna väljautrymmen, veta att
något ansträngningar har gjorts frånMen burhöns-annat. stora
producentema för förhindra dels burförbudet skulle träda i kraftatt att
och dels märka eller krav på märkning skulle införas.att att

alltsåDet inte självklart information ska såvida det inteattanses ges,
den vill sälja, ändå ska konsumenterna betala förgynnar som

informationen.
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Enligt FN:s riktlinjer för konsumenträttigheter åligger det
marknadsaktörema sådan information konsumenterna kanatt ge som
behöva för medvetna och kunniga val. Valet ska alltsågöraatt vara
konsumenternas valfrihetenoch den kan inte bortförklara ellerman
skriva bort i någon lagstiftning. demokratiskDetta tillär rätten
valfrihet. alltså bedömaDet till konsumenterna deras valär attupp om

förenligt med deras ellerövertygelse, behov. Det svåraär nyttaegen
härblir bedöma informerasäljarens skyldighet får form,att attom en

informativ allsidig, eller enbart elleroch delvis blirärsom en
partsinlaga för informerapåverka. måste också finnasRättenatt att

syftet måste börja granskas och analyseras.men

Eftersom det konsumenterna fattar det slutgiltiga beslutet tillär som
köp, betalar det köpta och de direkta konsekvenserna det, kantar av

alltså inte ifrågasätta deras beslut. iMen perspektiv fårstörreettman
konsumtionen också konsekvenser,indirekta för miljön, hälsant.ex.
och uppkommande förkostnader det allmänna tobak, resursemas
ändlighet, biologiska mångfalden, otillbörligt utnyttjande fångar,av
barn och lågbetald arbetskraft, oetiskt utnyttjande djur iav
produktionen allt från livsmedel till väskor. Konsumtionen får ävenav
konsekvenser på längre sikt, våra barns framtid fördelningenochännu
på Jorden, alternativt förflyttningen folkslag och gettoisering, alltsåav
den globala livsmiljön och inte minst maktkoncentrationen till fåtalett
transnationella bolag. Med tanke detta kommer behovenpå utvidgadav
information aktualiseras.att

Vi har bara upplevt början, kommer. år sedanFör 15ännu men mer
fanns ingen miljömärkning. faktisktKonsument-Forum först ivar
Sverige med K-märkning och diskmedel Glykocid,tvätt-av som
startades efter detta1987. Strax startades miljömärkningsutredningen
och så småningom kom Naturskyddsföreningen och ävensenare

NyligenSvanen. har Rättvisemärkningen kommit, så det går framåt och
flera alternativ diskuteras. och Demeter-märkningamaKRAV iär
grunden märkningssystem, omfattar bara miljöomtanke, deänmersom
står för fri-från-budskap, fritt från genteknik och frittäven ett t.ex.
från antibiotika i djurfodret.

Informationen i dag vad gäller hälsobudskapet omgärdad förbudär av
och återhållsamma fåregenåtgärder. Mycket påstå inte attman men
något bra för hälsan. Egendomligt på dettaMen område kommerär
konsumenterna kräva klarare och korrektare information.att
Hälsofrågoma börjar i fokus och kankomma inte leva vadman

fick gång i tiden i skolan. Fortbildning måste kunna skevetaman en
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eller kanske iiprodukterna ellerlöpande och i samband med recepten,
regikonsumentorganisationemas

konsekvensinriktadeså, denjag kalla denfårDenna, om
bara de 10-få Detinformationen, vikommer är senasteatt se mer av.

därför i dag inte heller bestämttill det. Vi kanåren vi har början15 sett
ställas i framtiden. Juinformation kommervilka krav attsäga som

konsumtion påverkar påderasblirkonsumenternamedvetna attommer
inte iöka. Vi kankravenkommermängd områden, att ensmeren

aningar finns.bli, vissa Intedag föreställa vad det kommer att menoss
riktad påuppmärksamhetenkonsumentorganisation har viminst som

kanske behovenochsignalernadetta, för tidigt fånga t.o.m.att avupp
medvetna deinteinformation konsumenterna är attomenssom

kommer vilja ha.att

fötts ochhur djurenMånga villVissa signaler hör vi redan. veta upp
information och avel. Allaochhur delångt transporterats om rasvar,

iaveln Belgisk Blå.inblandningenreaktionernaväl vilka är emotvet av
efter avslöjandetöka, inte minstfå allt kommerKraven attatt veta

fruktodlingen i vissa EU-länder.antibiotika ianvändningenom av
stapplande och villtagit sina förstaUrsprungsmärkningen har steg snart

produkterna kommer och enligtfrån vilken gårdkonsumenterna veta
delång gått, hurskett, hurvilka kriterier produktionen väg varorna

kyckling kanslaktadvill i dag hurkonserverats. Många veta varaen
bäst före i hela tio dagar.

energihur mycketpå fåtvekan kommer kravetUtan att vetasnart som
tallriken.till hyllan, eller kanske påfå produkt framgått åt för att en

energi kcal eller joule vi fårmycketKanske vill hurveta av
idén framförtsharför jämföra Från Konsument-Forumprodukten, att

kilo och liter med prisetkomplettera prisetsedan tio åröver att perom
kilo eller liter specielltVarkenpå energin, kcal100 ärt.ex.per

kvalitetsmått ifå medskaadekvata måttenheter, ettmanom
kaniman kandryga med betfiberbedömningen. Med ut,vatten man

drygarfosfat, jord i potatispåsenbinda likaså med ochvatten, mera
också och kilona blir fler.ut

finns i ochBland producentema dag IPOlika kriterier utarbetas. t.ex.
handelsblock redan ochVarje harSvenskt Sigill och fler kommer.

mycket lyhördaofta förutvecklar ytterligare kriterier,egna
utveckling kommer accelerera.konsumentopinionema. Denna att

omfatta just det kraveninformation kanskekanKraven t.o.m. - -
objektiv ochfullständig, korrekt,på informationen. Saklig, ärlig, sann
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några begreppär tilltalar konsumenter. Anonymiteten inteärsom
uppskattad och s.k. private brands kan komma ifrågasättas.att
Ägarförhållande kan också komma fokuseras alltatt störremer
maktkoncentrationen blir. Kraven har redan kommit och s.k. rating av
företagens filosofi, etiska uppträdande i många former förekommer
redan. Fler utvecklas ständigt. T.o.m. förparametrar placering av

kommer etiken ochpengar mer mer.

och förI sig det inget konsumenterär väljer vill handlanytt att var man
och vad. Det det konsumenternaär är blir ochattsom nya mer mer
kunniga och informerade konsekvenserna sina val och alltsåom av
förändrar sina preferenser. Med utvecklingen inom informations-
teknologin kommer det bli svårare hålla konsumenternaännuatt att

Återståroinfonnerade eller okunniga. bara informatörema"attnog
ökar kvaliteten i informationen och lär sig leva med dessa
ifrågasättande konsumenter, ändå så beroende förär sinsom man av
överlevnad.

Utvecklingen konsumentinformationen alltså framtidensär och denav
viktigaste produktutvecklingen", bygger på lyssnarattsom man mer
uppmärksamt på just det konsumenterna.-,

B 19-0257MärkVäl
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från KonsumentvägledarnasSynpunkter
påpå konsumentinformationförening

dagligvaror

hittills inte haft så mångaharkonsumentvägledamakommunalaDe
vidagligvaror. Menkonsumentinformationfrågor rör anseromsom

hos konsumenterna.saknar intresse Förfråganinte det visar attatt
gånger ochdet mångabehovkonsumenter med särskilda är storen

intresse formärka alltkan vibetydelsefull fråga. Vidare så störreett
matfrågor konsumenterna.hos

Ofta det klagomål påprisinformation.allra flesta frågornaDe ärrör
irriteras ocksåkonsumenterinformation. Mångaobeñntligdålig eller

med priset i kassan.intehyllkantenellerpriset på stämmerattav varan
jämförprismärkning, det gällerbättreockså fråga efterAllt fler börjar

omräknatjämforpriset inteextrapris, därsäljs tillofta är etc.varor som
hör siguppmärksamma ochocksådel konsumenterEn är av om

jämförpriser.beräknadefelaktigt

Vad betyder bäst förevanlig fråga.Datummärkningen är en annan
inte nedsatt i prisMåsteefter detta datumFår säljas varan varavaran

datummärkasVilka skafore-dagensäljs efter bästden varorom
Är djupfrysta kräftori flera år,hållerriktigt deldet tatt exvaroren

Många konsumenterfrågor datum.någraexempelDetta är om
sillburkar ochdatumetläsaockså på det svårtklagar tär attatt ex

varit fryst.märkningennärliggande frågaliknande. En är mat somav
framgåinte måstedetfrågarhe-l del konsumenterEn att en varaom

frysesden påtillagas innanoch därför börvarit fryst nytt.ev

tilltillitenhar frågorGanska många konsumenter rörsom
ursprungsmärkningenlita pådagligvaroma. Kaninformationen på man

kött t.ex.av
litasmittadinte Kanlita chokladenpå nötterKan äratt manavman

tvättmedletlita påfinns tillsatser Kaninte några ärpå attatt man
luktar såoparfymerat det-

problem vi blivitalltAvsaknad svensk störreär etttext somav
speciella behov bl.a.meduppmärksammade på konsumenterav

allergiker.
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vanligLäsbarheten i form på synpunktstorleken ärtexten en annanav
vi får från förstoringsglas För kunna läsa.konsumenterna. krävsDet att

placeras ovanligt ofta innehålls-Dessutom prislappar över t.ex.
deklarationema, del konsumenter.anser en

vikt eller volymEn svårigheten hitta på Detär rättattannan varan.
volym. uppgifter bordegäller såväl brutto- vikt och Dessanetto-som

fruktkonserver fl.framgå inlagd sill och gurkatydligt på varor msom ,

Ofta handlar demindre frågor miljömärkning.Ett antal ävenrör om
tilliten till officiellt miljömärke eller heltmärket eller märket är ettom
enkelt vad märket betyder.
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SamhälleochHusmodersforbundet Hem

framföra följandeSamhälle vill härmedochHusmodersförbundet Hem
dagligvaror:märkningsynpunkter på kraven på av

närings-innehåll,och omfattaobligatoriskskallMärkning vara
produktionsteknikupplysningardeklaration t.ex.samt somomom

förändringar.bestrålning och GMO-

eventuell kartongförpackningen inteskall finnasInformationen
och på svenska.vara

lättläslig.fullständig och IskallInnehållsdeklarationen vara
skallkrav hurbifogas finnskopialeksaksstandarden stor texten

kanske lämpligt då det gällerkravmotsvarandeEtt vorevara.
dagligvaror.

vi helt förkastligt. Antigendatorerinformationen vialämnaAtt anser
alltförså det fortfarandevia näteti butiken ellerdet skulle ske är

datorer föreller har tillgång tilldatateknikeninte behärskarmånga, som
också tänka sigbutiken kandär.kunna hämta information Iatt man

skall försöka reda påsmåbarn,med allergiska ta omsomen mamma
produkten innehåller allergener.

bordesamhället ochmånga iviktig förNäringsdeklarationen ettär vara
mindrefolketfå svenskadet gällerled kostinformationen då ätai attatt

förpackningen skall dessutomfiber. Påfett och socker och namnmer
finnas inte förimportörtillverkaren ellertilloch telefonnummer men

konsumentkontakter.for andrainformation innehållet utan snarareom

från deframkom också kravaugustiochseminarierna den 24Vid 19
taktilbasvaror skall finnaspååtminstonesynskadade detattom

for synskadadproblemmärkning. måsteDet attett stort envara
yoghurt. Vi stöder detta kravfrånmjölkpaketexempelvis skilja ettett

vad gäller basvaror.

obligatoriskårsskiftet skall hamedfrån ochkosmetikAtt en
vattenhaltenvärdefullt. Kommertyckerinnehållsdeklaration ävenär

bara frågaval eller detförenkla konsumentensvilket skulle äratt anges,
kvantitetsangivelser denHuringredienseruppräkning utanavom en
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kan blitycker vi däremotskall begriplig för konsumenten ettgöras
E-nummerlistan kanmotsvarighet tillproblem. Skall det göras somen

för funktionharförklara vad de olika kemikaliema
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Naturskyddsföreningen

Svenska faraNaturskyddsföreningen, SNF, istor attser en
för med konsumentprodukterminska risker alltansvaret att mer

frånöverflyttas myndigheter till dentillverkare och enskilde
påkonsumenten. Detta ställer allt högre krav enskilda

konsumenters kunskap för kunnaintresse, tid och göra rättatt
samhället onödigtöverväganden. Det innebär att accepterar stora

miljö- och hälsorisker.

Vi via lagstiftning tillönskar istället samhället exempelvisatt attser
vådlighetsmärkning blir överflödigaoch miljömärkning i framtiden
konsumentprodukter. möjligt lagkravenDetta vore om
konsumentprodukter framtiden skärptes så endast produkteri att som
inte uppfyller hårda miljökravbehöver vådlighetsmärkas och ficksom
marknadsföras.

för förmåSNF miljömärkning instrument marknadenatt attettser som
fram miljöanpassade teknik välMen när ärta mer varor. en ny

etablerad, lagstiftning borde undanröja marknaden förSNF attanser
produkter tillverkas med gammal miljöfarligarefortsätter attsom
teknik.

klorblekning både blekningExempelvis det klart med klorgasär attnu
och hypoklorit tekniskt motiverat för kunnainte längre är att
framställa papperskvaliteer till bl konsumentprodukter. Istället för atta
via miljömärkning lägga för minskafortsätta över ansvaretatt att
riskerna med utsläpp vid blekning, tillverkning och transporter av

konsumenter,blekkemikaliema, enskilda SNFpå attanserm
miljömyndighetema och lägga avvecklingplanerbör sittta ansvar upp
för klorblekning pappersindustrin. Naturligtvis börinom motsvarande
krav ställas produkter.på importerade

kortare tidsperspektiv behöver miljömärkning ändåI ett papper
finnas kvar för påverka andra miljöaspekter påatt
pappersframställning, exempelvis skogsbrukets skötsel, på siktmen

dessa långsiktigt hållbart eftersommåste problem lösas påäven sätt,ett
det förutsättning samhälle ska kunna fortleva.för vårt SNFär atten

demokratisktså allvarliga beslut ska fattas vald politiskattanser av en
församling istället för utlagd enskilda konsumentersatt vara
inköpsbeslut dag.dag till
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miljöinformationdenviktigtmycketdit vi detPå att somvägen somser
sig. Bratillgodogöraenkelvederhäftig ochfår attkonsumenter är

och KRAV. Rapportenliksom Svanen attkravuppfyller dessaMiljöval
beskriver1998:26miljödeklarationen Kov RapportFörstå och tolka

övervägandenkompetentasvårigheterharhur många göratydligt att
imponeradefleraSamtidigt blevIII.miljömärkningarutifrån olika typ

deklarationerutförligaansåg ettinformation ochdetaljerad att gavav
beklagarviresultat attförtroendeingivande intryck. Detta är ett som

därförhoppasVi attkommerföretag inte attatt anamma.senavara
hindrarytterligareförslagläggautredning kommerdenna att som

miljöargument.medmarknadsföringinomavarter
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Astma- och Allergiförbundet

Allergiker ställer, liksom alla konsumenter, krav på produkter. Ibland
dessa krav långtgående ochär speciella den genomsnittligeänmer

konsumentens anspråk, ofta efterfrågar allergikem helt enkeltmen
produkter hög kvalité. Bristande kvalité, fusk och bedrägeri görrentav
alla konsumenter och besvikna. Allergikem blir sjuk sådant.arga av

Ett de folkhälsoproblemen den växandestörsta frekvensenärav av
allergier. Mer miljoner svenskar har ellerän har haft allergi ellertre

överkänslighet. Gruppen så producenter iär alltstor attannan av varor
högre grad måste hänsyn till den. taktI med medvetenhetenta att om
livsmiljöns betydelse för allergiutvecklingen ökarväxer,
konsumenternas krav på varor.

För underlätta förvardagen astmatiker, allergiker ochatt andra
överkänsliga det nödvändigt dessaär människor korrektatt ge
information de livsmedel och produkter de vill köpa. Endast medom
korrekt information kan riktiga val.göraman

Nedan de märkningsfrågor betydelsetas förär störstupp som av
astmatiker, allergiker och människor lidergruppen som av annan

överkänslighet.

Livsmedel

Innehållsförteckning
Alla livsmedel skall alltid fullständigt deklarerade vilket innebärvara

alla ingående ingredienser skall deklarerasatt mängd. Den såoavsett
kallade 25%-regeln undantag från kravet fullständigsom ger om
deklaration for vissa livsmedel, inte acceptabel. Regelnärsammansatta
bygger på alla konsumenter känner till vad vissa livsmedelatt
traditionellt innehåller, vis äkta majonnäs på Manatt görs ägg.som ex
kan inte för givet alla det. Vi har många invandrare ita landetatt vet

inte självklart känner till sådant. Ett minimikrav allaärsom att
ingredienser kända för framkalla allergiskaär reaktioner alltidattsom
skall deklareras mängd. börDetta gälla kryddor.ävenoavsett
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och oljor:Fetter
livsmedel borde alltid medioch ingår olikaFetter oljor angessom

animaliskt fett ellermed beteckningamaoch inte baraursprung
väsentligt det exempelvisvegetabiliskt fett. Det ärär att veta om

harmajsoljaolivolja, jordnötsolja, eller använts.som

förpackas i butik:Varor som
butik har ofta brister i märkningen.märks iförpackas ochVaror som

innehållsdeklaration och väsentligsaknas fullständigDet annan
förpackningsdag.information vissom ex

Säkerhetsmärkning:
säkerhetsmärka innebärmodet Dethar blivit påDet attatt varor.

innehållsdeklarationen inte skall innehålla visenligt exvaror som
hasselnötter. förinnehålla spår Dettamärks med "kanhasselnötter av

produktion inomfrånriskdet finns att resteratt annan sammaen
med i produkten. allergiker redanEnproduktionslinje kan komma som
inköpslista får här ytterligare krympa den,iinskränkningar sinhar stora

borde tillverkaren ha skyldighetSjälvklartdet helt i onödan.och att
produkten innehåller endast detsåproduktionslinjemarengöra att som

står i innehållsförteckningen.

får innehåll:ändratVaror som
tiden hittaöverkänsliga lär sig medAllergiker och andra att varor som

köper dessa så läser dede oftade tål och kan lita på. Eftersom varor
vad de innehåller. händerinnehållsförteckningen Detinte längre på

innehållet.ändras till Vid sådanakända produkterdock ävenatt
skyldighet upplysa konsumenten, påtillfällen borde tillverkaren ha att

ändrats.innehållet harförpackning, attomvarans

GMOi
genmodifierat material bör märkasinnehållerLivsmedelsprodukter som

modifierad påförpackningen. Omkan läsa det påså äratt varanman
förändrats så det kan besvär förproteininnehålletsådant attsätt att ge

deklarationen. Fisk-gener har till exempelallergiker skall det framgå av
frosttåliga egenskaper. Om denna potatispotatisföranvänts att ge mer

saluförs till konsumenter, kan detfiskprotein, ochockså innehåller
information detta.allergiker fålivsviktigt för att omvara



1999:7Bilaga SOU226 6

Svenska Celakiförbundet

sojaintolerantaför ochgluten-, laktos-, mjölk-

nödvändighet försjälvklarhet och denMärkt mat en-
matöverkänslige konsumenten

konstatera vi redan idag harCeliakiforbundet SCF kanSvenska att en
alla producenter ville följa dettabra livsmedelslagstiftning. Om

mycket lättare förvardagen denregelverk finns skulle varasom
matöverkänslige konsumenten.

Bakgrund

i livsmedelslagstiftningenmärkningsreglemaAvsikten med är att ge
för de ska kunna brainformation val.konsumenterna viktig göraatt ett

de ska sina jämförelserflera skälkan haKonsumentema när göra
produktoch väljamellan olika livsmedel rätt

jämföra pris och kvalitet.villdet finns konsumenter som
överkänsliga något och villandra konsumenter kan ämnemotvara

innehåller.därför vad produkternaveta
skäl innehålletreligiösa iandra konsumenter villåter vetaav

muslimer.produkterna, judar ocht.ex.
kräver informationoch vegetarianer andraär somgrupperveganer

för sina val.kunna göraatt
ställningstaganden och avståndstagandenetiska och moraliska är

..
ännu

ska kunnainformation för konsumentenfler skäl till bra göraatt etten
riktigt val.

det föregåendeihop medskäl hör är rätten attett somsom. genmanipuleradeinnehåller råvaror.fåkonsument veta varaom en

konsumenterframgår detden har redovisningenAv äratt storen grupp
matöverkänsliga,del konsumenter,vill ha information. För t.ex.ensom

kan det livsviktigtvara

matöverkänsligaförFelaktig märkning problem

överkänslighet, intolerans ellerfår diagnosernaAllt fler konsumenter
den svenska befolkningenuppgift har 30%allergi. Enligt astmaavca
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överkänsligheteller allergi och och därav ska 20%ca varaannan
matöverkänsliga.

ellerfår inte bli dagen fel, varken hemma ute måsteDagens Deträtt
alltid korrekt och bli såväl vad gäller råvarorna ochrätt,vara
halvfabrikaten butikshylloma, det ochrestaurangernasom
institutionsköken serverar.

har vardagen sådan det finnsAlla inte mjöl i påsen Tyvärr är attrent
lista felaktigheterfel och brister. lätt här följermånga Det är att upp -

verklighetenaxplockett ur
innehöll gluten framgickfyra tio grillade kycklingar detutan attav

innehållsdeklarationen.av
produkter saknade fullständig märkning.95 100av

innehöll odeklarerad sojaprotein.åtta brödtrettonav
kasein mjölkprotein,namnskyddad korv innehöll vilket inte ska

..
förekomma.

glutenfri innehöll gluten.naturligt mjölmix
gjord miljöförvaltningen i Kalmar visadestudie tiondeattav varen
från institutionsköken innehöll allergiframkallandespecialkost ämnen.

Allergimärkning symboler har sina uppenbara risker.med s.k.Den
nyckelmärkningen ska inte förväxlas med nyckelhålet som
stoppades visar tydligt på riskerna och den förvirring och falska1995

dettatrygghet kan uppstå. Exempel påsom
symbolmärkta mjölkfrittdet fanns mjölförpackningar mjöl,som

allt mjöl mjölkfritt.när är
glutenfridär fanns märkning upplyste allnär ärost, ostomsom

frågorglutenfri, vilket sapade många och osäkerhet. säkerhets skullFör
del glutenfrimärkta ochvalde konsumenter den utbudetosten osten av

begränsades därmed högst avsevärt.
leverpastejen märkt fiskfri kunde ha fått ödesdigrasom var

konsekvenser den ñskallergiske konsumenten endast gåttom
symbolmärkningen och inte läst innehålls- deklarationen visade attsom
leverpastejen innehöll ansjovis.

väldigthar tid blivit populärt och inne hosDet senare
producentema, riskerna och räkna allt intetrots ansvaret, att upp som
ingår i produkterna istället för redovisa innehållet i produkterna.att
Likaså vill alltmer marknadsföra sina med s.k.restaurangerna menyer
fria-från-rätter kontaminationsrisker och förbud.trots
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inte ovanligt butikernaDet i det inte gårär mötsatt att attman av
märka fullt och det därför så brister på detärut att stora
butikspaketerade sortimentet. det går Det finns faktiskt minstMen en
butik har bevisat lyckats hela sortimentetdetta och med ochsom
samtidigt positiva effekter sitt arbete kunna informerasett attav
konsumenterna.

Förslag och krav

ellerSCF det önskvärt, krav, allaär t.o.m.att ett att0 anser
ingredienser ska fallande storleksordning dei på livsmedelanges

tillhanda för dagens konsumenter.hålls Enligtsom
livsmedelslagsstiftningen regleras detta fullt redan,nästan ut men
efterlevnaden ibland dålig.är

också fåSCF det önskvärt de undantag begränsadär attatt0 anser om
märkning finns vad gäller kategoribeteckningar ochsom

fulltingredienser redovisasävensammansatta ut.

SCF s.k. risk- och säkerhetsdeklarationer ökar iatt0 anser som
omfattning måste och beivras.stoppas

insiktSCF kunskap och regelverket föratt0 anser om
livsmedelsinformation, märkning, inte bara berör personal inomtyp
den direkta livsmedelsproduktionen. inte baraDet dessaär personer

ska kunna gällande regler också reklambyråemasutansom
layoutare/idésprutor förutsättningarnamåste och kunna lagenveta
för utforma korrekta förpackningar, ochatt annonser
informationsblad. Livsmedelsverkets skrift Vägledning till
Märkning livsmedel borde grundkursen för alla skaav vara som
hantera och marknadsföra livsmedel.

vidare ska följaSCF informationen produktenatt0 anser

Exempel på fler och fällor produktkatalogerfaror ochär
informationsblad, till hjälp, också kankan farligamensom vara vara
och falsk Ingredienssammansättningen förändrastrygghet. kange en
och katalogema inaktuella.vara

Om produktkataloger ska det alltid, mycketproduceras tydligt, framgå
varje sida eftersom kan kopieras, vilkenenskilda sidor garanterad

giltighetstid katalogen har.
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katalogema ska alltidiIngredienstabellema och redovisningarna ange
inte ingår ioch vadvilka ingår inteingredienser/ämnen somsom

produkterna
alltid den följeringrediensredovisningenDen säkraste är som

butiken eller produktkataloger.skyltar iprodukten via varkenoch inte
produkten, och eventuellt läserinhandlarinte säkert denDet är att som

produkten.använda eller Nyaskaskylt i butiken, den ätaär somen
skaproduktenskede,frågor kan komma i närett serveras avsenare

privat bjudning, påöverkänslignågon till gäst t.ex. enenannan
dagis eller restaurangen.

vill bra ochdeföreslårSCF restaurangeratt som vara en0
istället förutbildad personal ochharkonsumentvänlig attrestaurang

fåkan skriva, förfri-markera vissa pårätter attman enmenyn
serveringspersonalen och köket:ochdialog mellan gästen ev.

Vimed serveringspersonalen. kantalaBehöver specialkostDu --
önskemål och behov.Dinadel efterrätteranpassa en

har ocksåserviceinriktadeambitiösa ochDen restaurangen en
samtligamed deklarationer påproduktpärm tillgänglig maträtters

vid förfrågan.förinnehåll, kan uppvisas gästensom

Sammanfattning

matöverkänsliga, ungefärallaSammanfattningsvis kan säga att varman
livsmedelsmärkning.tydligriskabelt kravfemte svensk, lever trots

ingrediensförteckningama.räcker inte alltid läsaDet att

inte kangrundläggande krav,Märkning på svenska är ett som
exempel hur svårt konsumenternaidagkompromissas bort. Vi ser

Vad skulle det dåsvenska redovisningen.förstå denhar tyda ochatt
risker kan vi bara intefrämmande språk. Dessabli medinte påtext ett

acceptera.

seminarietpåpekande vidochUtredningsordförandens kommentar
idag intebosatta i Sverigemycket1998-08-19, storatt gruppen

detta.understrykerbehärskar det engelska språket
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Synskadades Riksförbund

Regeringen har i tilläggsdirektiv 1998:94 uttalat behovet av en
kartläggning synskadade situation.kunders Vi mycket positivt påav ser
detta och vill här nedan sammanfattningsvis organisationenspresentera
samlade erfarenhet vad konsumentpolitiken.avser

Allmän tillgänglighet

Att personlig service skall garanteras.-
Att den fysiska utformningen publika lokaler och platser ärav-
utformade så det underlättar för synskadade konsumenter.att
Att skyltställ har platserbestämda i butiken undviketcvaror,w
förändringar butikens disposition.av
Undvik ställa reklam-skyltar på avseddaatt äretc ytorvaror, som-

gångstråk detta gäller så väl i butiken utanför butiken.som som-
personalenAtt får infonnation funktionshindrades särskildaom-

behov.
Att det finns möjlighet kostnadsfritt beställa via telefon,faxatt varor-
eller liknande.

det finnsAtt möjlighet få hemsända.att varor-
butikerAtt säljer via ocksåInternet till denattsom varor ser-

Elektroniska butiken tillgänglig för synskadade kunderär
användbar med data-anpassningar.
Att postorder kataloger tillgängliga via ellerInternet påär CDsom-

tillgängliga för synskadade.är

Kösystem

Minst KÖ-nummer-displayer ska nedflyttad så kunderatten vara-
dåligt kan gå intill displayen.som ser

Kö-system ska kompletterade med talstöd.vara-
Om Lokalen svårorienterad,och kan det behövas ocksåär andrastor-
lösningar, såsom lättillgänglig personlig service.

Betalningssystem

Att med cash-korten blir tillgängliga/användbara försystemet-
synskadade detta gäller såväl tankställen avläsare.som-
Att alla kortläsare har tydlig display och försedda med talstöd.är-
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för övriga funktionsmärkt ochpin-kod har 5:anAtt atttangenter-
takti märkta.ärtangenter

informera kort-saldot.finns talsvarsfunktioner kandetAtt omsom-

Information

telefon, få informationvia datorfinns möjlighetdetAtt etcatt om-
extrapriservaru-utbud, etc.

allmänheten har tillgånginformationall övrig konsumentAtt som-
för synskadade.ska tillgängligtill också vara

telefon, fåsynskadade viamöjligheter fördet ska finnasAtt att, t.ex.-
information hur produkt skaexempelvisvaru-upplysning om en-

doseringanvändas, etc.
före-datum,produkt bäststår påViktig information ensom --

uppfylla god läsbarhet, dvsdosering måstekvalitetsmarkering, -
kontrast.skriven med godminst punkter,14 samt vara

med punktskriftmärkta, varanstaktiltskaBas-varor t.ex.vara-
alt. ansvarig importör.telefonnummer till tillverkarennamn,

sittandeska också ha lågtvaru-slag,Skyltar markerar ensom-
på.tittamotsvarighet, det går näraattsom

förses tal-syntesborde kunna medstreck-kods-läsareLäspennor-
och tydlig display.

Prismärkning

Pris information på hyllorförses med pris lapp.Alla skavaror egen-
ochgäller tydlighet, kontrasttillräckligt härinte även text-är -

storlek.
frukt och grönsaker, frysvaror,Komplettera prisinformation t.ex.om-

imed skylt kunden kanhänger ovanför diskama, tasomensom
handen och läsa.

Önskad utveckling

initierarutredningen särskiltsammanfattningsvisVi gärna att enser
utveckling inom områdena:

streck-kods-läsare utvecklas för synskadadeanvändningenAtt av-
display.och tydligkunder, försedd med tal

märkta.bas-varor blir taktiltAtt-
tydligare ochochinformationen priserAtt görsvaror merom-

tillgänglig.
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denAtt elektroniska handeln utvecklas på sådant densättett att-
möjligheter för synskadade kunder.öppnar nya

riktlinjerAtt för god ipersonlig service butiker fram. Atttasen- -
olika talsvarsfunktioner där möjligheten tilltyper prövas,av
personlig hjälp finns med.
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Utvecklingsstörda Barn,förRiksförbundet

FUBVuxnaochUngdomar

Inledning

och VuxnaUngdomarUtvecklingsstörda Barn,förRiksförbundet
tilläggsdirektiv ochdirektivutredningenstagit del samtharFUB av

konsumentinformationsynpunkterförmedla någraföljandedetvill i om
utvecklingsstörning.medfördagligvarorområdetinom personer

betydelsefulla iFUB:smålgrundläggandetvå ärKonsumentpolitikens
förlevnadsvillkorjämlikaochdelaktighettillhävda rättensträvan att

hur denerfarenheterharViutvecklingsstörning.med avpersoner
svårigheterinnebärfunktionsnedsättningen attbegåvningsmässiga

ekonomiskasinautnyttjamöjlighetergodamåletsdet första attuppnå
medkonstateraocksåkan atteffektivt. Vi personerresurser

marknadenpåkonsumentgruppstarkutvecklingsstörning inte utgör en
generellaochindividuellabådebehövsandra målet. Detdetenligt

minskaochsjälvständighetenskildesdenstärkaförinsatser att
kravställersamhälle attiutsatthet storahans/hennes manett som

gällermängd. Dettainformation itill sigkunna storsnabbt skall ta ny
väldagligvaror. Enområdenomfattande änbetydligtnaturligtvis mera

utredningensavseendende ärkonsumentinformation ianpassad som
utvecklingsstörning.medfördock tilluppdrag är nyttastor personer

Målgruppen

lindrigmedhosbehovfrånsynpunkteri våraVi utgår personervuxna
godframhävavill viSamtidigt attutvecklingsstörning.måttligoch en

medoch ungdomför barnbetydelseharocksåkonsumentinformation
utvecklingsstörningmed svåroch förutvecklingsstörning personer

personalochföräldrarförspelakanroll denden tex gersomgenom
etc.dagcenterbostäder,miljöerolikautvecklingsstörda itillstöd

också harutvecklingsstörningmedmångavill betonaVi att personer
kommunikationssvårigheter,rörelsehinder,funktionshinder,andra t ex

diabetes,handikappmedicinska astmakhörselskadoroch samt ssyn-
andralämnassynpunkterinnebär blDetetc. att avsoma

relevantaexempelvis SRF, attärhandikapporganisationer, men

VâlMärk9 19-0257
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åtgärder dessutom vanligen måste utformas efter behov följersom av
begåvningsnedsättningen. Många konsumenter skulle emellertid ha

de förenklingar och dennytta tydlighetstörre medav som personer
utvecklingsstörning behöver. Det gäller med dyslexi,tex personer

med svårigheter förstå svenska och vissaatt äldre.personer
Sammantaget det konsumentgrupper,rör vilket vi vill framhållastora

vanlig invändningargument med innebördenmotsom vien att
företräder smala intressen det gäller anpassningsåtgärder.när

Våra önskemål förbättrad konsumentinformation dagligvarorom en om
bygger generella kunskaper/erfarenheter vi vill markera, attmen

med utvecklingsstörning självfallet, liksom andra, harpersoner olika
förutsättningar, stödbehov och intressen. Deras vardag också olikaser

del bor eller tillsammansut; med någon och haren ensamma partner
inget personalstöd, andra bor i gruppbostäder med stödtex av per-
sonal. Vissa har lönearbete eller arbetslösa, andra deltarär i daglig
verksamhet en insats enligt lagen stöd och service till vissaom
funktionshindrade, LSS. Gemensamt vanligen delsär detatt
privatekonomiska litet oavsett lönär eller förtidspensionutrymmet
dels information kräver snabbatt och god läsförmåga, överblicksom
och förståelse antals- och tidsbegrepp liksom andra abstraktaav av
begrepp svårtillgänglig.är

Åtgärder förbättrar konsumentinformation försom medpersoner
utvecklingsstörning

Utredningsuppdraget rör produktinformation märkninggenom
ocksåställer frågan teknik kanmen ersätta ellerom ny

komplettera märkningen dagligvaror.av

Enligt vår mening bör bådeutveckla den konventionellaman
märkningen hjälpmedeloch teknik. Det framgår delsgenom ny av
våra synpunkter i det följande, dels våra avslutande förslag.av

Kortfattat önskar vi följande förbättringar det gäller informationnär
dagligvaror:om

Tillgång till personlig service. Personal behöver vägledning gottom
bemötande och kommunikation med med utvecklings-av personer
störning.

2. Fysisk utformning allmänna lokaler, privata butiker, varuhusav osv
så de tillgängliga och lättaäratt orientera sig få omflyttningar,att
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ochorienteringenunderlättarsymbolerbild,skyltning text,tydlig som
service/information.personligfåkanäven manvaranger

Detbildsymboler. ärbilder ochmedkombinerasskall3. Texter
formerfinnamiljömärkningoch attvamingstextervidangeläget t ex

producent.betydelsemed oavsettsymbolerenhetligaför varanssamma

sådan attskallförpackningarFärgsättning vara4. av
helt olikaförblåvittgenomgåendemotverkas;törväxlingsrisker

flertalvilkettandkräm/kaviar, ettförväxlingsrisker, typgervaror
lässvårigheter.ochutvecklingsstörningmedpåtalatsgånger personerav

på respektiveprislappmedbör finnas vara;Prismärkning egen
påellerhyllornaprisuppgiftemaföljakompliceratalltfördet attär

skebörPrismärkninginnebär.vad deochförståovanför diskarskyltar
bakgrunden.god kontrastmedsiffror, mottydligamed

förtydligasbehöverförbrukningsdagsistarespektiveföreBäst6.
punkt 4.Sesymboler.enhetligagenom

enklafinnasbörinformationkompletterandeLättläst genom7.
kandatorteknikhjälpmedelellerinformationsblad nysomgenom

bildupplysningartrycker framlättdärpek-skärmexempelvis mange;
storlekförpackningarspris,informationintaladoch fårbasvaror omom

fleraiutvecklastalsvarsfunktionenÖverhuvudtaget börosv.
sammanhang.

talstöd.displayplacerad samttydligthabörKösystem8.

tillgåocksåmåste finnas attinformation omoch lättläst9.Tydlig
förförvaring/hållbarhet, reglervissarabattsystem, varors

reklamation osv.

förförslagförmedla två attFUBriksförbundetvillAvslutningsvis mera
medtillkonsumentinformationenförbättra personerallmänt

utvecklingsstörning.

metodikliksomhjälpmedelbegåvningsstödjandeharårUnder senare
olikabruk inomikommitochutvecklatsovanlättläst seför

intryckVårtutvecklingsstörning. ärmedförverksamheter personer
föreslår detkänd. Vitillräckligt attinteutveckling ärdennadock att

anförtrottlämpligenutredningsuppdragsärskiltettgenom
berörda,fleramed t.ex.samverkaniHjälpmedelsinstitutet
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Konsumentverket, FUB och Centrum för lättläst skall undersökas,
sammanfattas och spridas hur kunskaper och erfarenheter om
begåvningsstödjande hjälpmedel och lättläst information i andra miljöer
kan användas för konsumentinformation dagligvaror.om

Vi har hos Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges
Utbildningsradio AB efterlyst månatligt, kortett och enkelt TV-
magasin för med utvecklingsstörning. Hittills har vi inte haftpersoner
framgång med vårt förslag. FUB möjligheten ytterligareattser nu
betona behovet sådant magasin ocksåatt skulleett kunnagenom
innehålla enkel konsumentinformation. Vi detta förslag skulleattanser
kunna verkningsfullt medel förett uppnå konsumentpolitikensvara att
mål för med utvecklingsstörning.personer
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HandlarnaICA

idagmärkningenICAuppfattarHur
denbådebra;dagligvaruområdetinommärkningenfungerarGenerellt

direktivutredningensuppfattning ärVår attfrivilliga.ochobligatoriska
i denupplevervivadområdedetta äninomproblemandas större

uppföljdsystematisktviabl.a.kundenmedkontaktendagliga
butiker.ochkundkontakt

ochlivsmedelslagstiftningenmärkningenobligatoriskaDen genom
prisinformations-

rimligtmed påvi lever ettföreskrifterutvecklatsharlagen somgenom
särlagstiftning,någon t.e.omfattasinteprodukterDe avsätt. som

medharmoniserarmärkningsuppgifterharhushållskemikalier, som
kemiskamed lagenocksåväsentligtalltoch imarknadsföringslagen om

produkter.

saknasmärkningsuppgifterVilka
problemundernedanse

frivilligtellerObligatoriskt
tillräckligtilltillgångharkonsumenter enskaStaten attgarantera

säkerhetochhälsakonsumentersberörmärkninggrundnivå somav
prisinformation.och relevantmiljö-påverkanminskadpåkravsamt

marknadensutvecklasochfrivilligÖvrig skallmärkning avvara
intresseorganisationer.ellerstandariseringsorganstödmedaktörer av

tillbidrarväsentligt attmärkningsådanbedömersamhället attOm
miljö,ochhälsaskyddbeträffandesamhällsmål,viktigaförverkliga av

tillkommermärkningenfrivilligadentillmedverkasamhället attska
ochkriterierutformatillstödekonomiskt attstånd, t.ex. genom

frivilligadenövervakadå attroll blirSamhällets attkontrollorgan.
medstridioch inteopartiskhet ärpåtill kravlevermärkningen upp

marknadsföringslagen.

ÖnskemålproblemdetFinns
debattdenmärkningen änbeträffande omproblemmindreDet är

med såproblemvi hardetBland attsägspågår. annatmärkning som
iintevardagstill stötervinågotmiljömärken. Det ärmånga som

Problemet attärskendebatten meraomfattningen av.den gersom
ochhälso-miljö-,mellanskillnadenförklaralyckatsintedebattörema

varumärken.
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Varumärken
Det viktigtär klart vi kommergöraatt fåatt alltatt trendstörrese en

starka varumärkenmot kommer laddas med egenskaperattsom som
producenten vill kommunicera, miljöpåverkant.ex. eller goda
hälsoegenskaper. Som hjälp i laddningen används ofta den officiella
miljö- och hälsomärkningen samtidigt kompletterar med desom man
värden eftersträvar därutöver.som man
Varumärken ÄnglamarkSunda, Skona ellert.ex. skallsom inte
betraktas sig Typ I eller Typ II-märken.vare som

Miljömärkning Typ Iav
Denna miljömärketyp till för konsumenternaärav och stämmergagn
med målsättning i svensk politik. Den bör därför stödjas av
myndigheter. Framförallt bör KRAV stödjas Inrikesdepartementetav
Finansdepartementet fr. 99-01-01 och Jordbruksdepartementet i högre
utsträckning idag. Detän rimligtär med tanke på Svanen erhålleratt
betydande för sin verksamhet.summor

Svanen och EU-blomman
Dessa officiella frivilliga märkningar fungerar allt bättre. De bör endast
omfatta icke livsmedelsprodukter. En börsträvan vi iattvara enas
Europa miljömärkning.om en gemensam

KRAV
KRAV idag etableratär miljömärkning för Detsom ärmat. ytterst
angeläget EU:s stöd för ekologiskatt odling och KRAV:s regler
harmoniserar i möjligastörsta utsträckning. Matens miljöbelastning
måste dock också kunna kommuniceras på utvecklatett sätt,mer se
nedan.

Svenskt sigill, Svenskodlat, lokalproducerat
Vi detta ska kunna kommunicerasatt på matförpackningar,anser men
måste kunna underbyggas med kriterier tydliga förärsom
konsumenterna.

Företagsegna miljömärken
Sådana bör beivras inom områden där det redan finns officiella kriterier
och väl etablerade symboler. Denna inställning markeras redan i
kontakterna mellan ICA:s inköpare och producentema.

Miljöinformation på mat
Det kommer finnas framtidaatt behovett stort utveckladav
information totala miljöbelastning,matens från råvara tillom avfall.
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livsmedelskedjan.inomallasamråd medutredas imåsteDetta parter
miljövarudeklarationförenklad formStandardisering,formNågon avav

hur mycketkommer,varifrånframgåexempelviskankrävs. Där maten
bidragitproduktenövergödningmyckethurkrävs ochenergi somsom

pånödvändigtvis sittaintemåsteinformationmed. Denna
viktigtpå Dettillgå Internet.finnas ärkan attförpackningen attutan ex.

ramama för dennautvecklingenstår bakom typmyndigheterna avav
säkerställs.objektivenkonsumentinformation så att

livsmedelgenmodifieradeMärkning av
igod konsumenternasåinteutvecklatslagstiftning ärDen somsom

otillräcklig.denhandelninomvipå.ställer krav AvenSverige anser

Bestrålade livsmedel
framtida kravklaravi skahurförslagbörUtredningen ge

Sverige. Viilivsmedel skabestrålningenmärkning accepterasnär av
beträffandeuppståttproblemigenominte gåönskar somsamma

livsmedel.genmodifierade

nötköttUrsprungsmärkning av
Jordbruksdepartementetoch frånfråga inom EUdennaHanteringen av
skydda konsumenternasMåletbesvärande.utomordentligtvarithar att

heller detinteuppnåsmärkningen sätthjälpmedhälsa som manav
i butiksäljsnötköttmärkning påeftersom endastönskaskulle som

flerallttidmärkligt idokumentationskrav. närDetta äromfattas enav
utanför hemmet.äter

"butiksmonterad"Livsmedelsmärkning matav
märkningdetaljeradlikakräveri SverigeLivsmedelskungörelser

skiljerbestämmelserproducentförpackad. Dessapåsådan mat som
märkning.fullständiginte kräverHollandEU-länder t.ex.mellan som

grundmärkningkomplettproblem medbutikerSverige har mångaI
etikettutrustning.maskinellbegränsningar iav

undermärkningförenkladkunnabör detta övervägasEv. accepteraatt
fortsättningsvis.alltidallergenaförutsättning ävenämnenatt anges

allergiinformationNäringsdeklarationer och
begränsad. Idagblir alltmerhemoch köpatill planeraTiden matenatt

ochvardagenunderhemmabereda middagförmin12-17 att maxmax
ellersymbolervisarUndersökningarinköpstid i butiken.min att15

tillenklasteochdet snabbastemärkning sättetförenklad att taärannan
förocksåutvecklasbördärför dettainfonnation. Vi attsig atttror

allergiinformationnärings- ochgällerdetkonsumenternastödja när
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precis vi gjort med fettsnâlt och fiberriktsom genom
Nyckelhålsmärkningen för övrigt ICA-handlama initiativsom tog
med föregångaren Gröna Pricken. Vi önskargenom enhetligtett
märkningssystem for Europa det gällernär näringsdeklarationer. Här är

föregångare i USA. Ett märkningssystem förman allergikunder bör
också utvecklas.

Märkning kemisk-tekniska produkterav
Tvättmärkningen väl utbyggdär och också etablerad för textilier,
tvättmedel och maskiner.
Vad krävs framöver utbyggd allergiinformation.ärsom
Märkning inom kosmetikområdet bör utvecklas på motsvarande sätt.

Kan märkning eller kompletterasersättas med andra typer av
information
Den kan främst kompletteras och utvecklas, 020-nummert.ex. genom
och e-mail.
Detta fungerar väl inom ICA redan idag.
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LeverantörförbundetKemisk-Tekniska

obligatoriskadendag, bådemärkningden iuppfattarHur ärni somo
respektivemärkningsuppgifter saknasfrivilliga Vilka ärdensom

onödiga

det gäller densynpunkter på. Närvi ingaobligatoriska harDen
allmed Detdjungel. Detta rätt.oftafrivilliga beskrivs denså som en

for olikasig kämpaorganisationeri dag väldigt många sägerfinns som
visa justbära förprodukter skaoch lanserar märken attsaker attsom

har givitsynpunkten. Dettadenden ellerutifrånprodukt bättredenna är
de olikainte vadkonsumenterMångainflation i märkningen. veten

för.stårmärkningama
hittarorganisationer vägar görafel i siggivetvis inget attDet är att nya

viktigt dessalikadethörd och tjäna är attsin röst menpengar,
lagstiftningenföljerföretagvanligaprecisorganisationer omsom

marknadsföring.vilseledande

denvilka fall börobligatorisk och imärkningvilka fall börI vara0
frivilligvara

föredra. skaparDet störrefrivilligaoftast denGenerellt vägen attär
syfte märkningenvilketdock påAllt berorhos allaförståelse parter.

viktigväldigtmärkningenskall tjäna Om ärt.ex. ur
denfördeldet ärkonsumentskyddssynpunkt kan omenvara

från marknaden.hållasdetpåföretag kanobligatorisk. Oseriösa sättet

ochmärkningdet gällerproblem dagFinns det några i när annan0
desåfall, vilkakonsumentinformation I är

märkningenfrivilligadenbakomstårdeHuvudproblemet är att som
vanliga företag. Omvederhäftighetkrav påverkar hainte somsamma

miljöbelastningsänktpåståendeinnebärexempelmärkningen till ett om
deninnebärmarknadsföringslagen ettkunna visasdettamåste annars

vilseledande konsument.av

med andrakompletterasalt.kanmärkning typerAnse ersättasni atto
såfall, vilka typerkonsumentinformation Iav
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Konsumentinformation förpackningarnapå viktigt. läggerFöretagenär
årligen ständigt förbättra den. konsumentenAttstora attner resurser
enkelt och snabbt förstår hur produkten skall och inte skall användas

hörnsten för lyckad produkt. Vi iär dag inget behoven en ser av
ytterligare regleringar detta område. konsumentinfonnationBra
ligger både i producentens och konsumentens intresse. Viktigt dockär

konsumentinformation inte vilseledande. Konsumentverket spelaratt är
här nyckelroll. Vi mycket positivt regeringen i vårasatten ser
prioriterade konsumentverkets arbete motverka vilseledandeattupp
miljöargument, eftersom detta område, enligt vår mening, fylltär av
vilseledande reklam/information.
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LILivsmedelsindustrierna

konsumentinformationavseendeseminariuminförSynpunkter om
1998.augustilivsmedel 19

ovannämndadelta itillfälleberettsharLivsmedelsindustriema LI att
vi tackarvilketinför detsamma,synpunkterlämnaseminarium samt

för.

livsmedelkonsumentinformationsynpunkter påNågra om

Allmänt
vanligautifrån vad denprioriterasmåsteKonsumentinformationen

tillkanförstår ochvad honochinformation taönskar förkonsumenten
konsument-undersökningdendärförviochsig, avsessomattanser

utredningen.delviktigmycketgenomföras är aven

märkningDagens
märkningsföreskrifterobligatoriskai dagensingåruppgifterDe som

informationdenförtillfyllestdragi attLI somstora gevaraanser
och konsumeratillredalagra,köpa,kunnaförbehöverkonsumenten att

valinformeratkunnaföroch görasäkert ettlivsmedel på attsätt omett
pris.vikt/volym ochinnehåll,

svenskadeönskemåldel dedock bakomsigställerLI somaven
obligatoriskavissaförändringangåendedrivermyndigheterna av

inom EU.märkningsregler

flestaför desvårförståeligoftamärkningendockTyvärr är
förinnehållermärkningsföreskriftergällandekonsumenter attpga

ståndtillkommamåsteförenklingdetaljer. LImycket att enanser
förpackningensjälvapåmärkningskravendessutomochhärvidlag att

skylerinformationmedöverlastadblirintedennasåbegränsas somatt
förenklingarExempel påinformationen.viktigasteden vore

tillhöringredienserförkategoribeteckningarfleranvändningen somav
förenklingdubbelmärkning,undvikandekategori, avavsamma

tillsatsämnesnamn etc.

svårförståeligupphov tillocksåkanmärkningsreglerSvårtolkade ge
vissakvantitetsmärkningenbeslutadenyligeninformation. Den av
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ingredienser sk QUID, avsikt bl har varit konsumenterattvars a ge
möjlighet jämförelser sitt vali mellan likartadegöra produkter, kanatt
bli sådant exempel många tolkningsproblem.ett pga

Märkningsreglema för näringsvärdesdeklaration endast obligatorisk i
vissa fall exempel på regler börär förenklas så de blirett annat attsom

lättförståeliga för konsumenterna.mer

Obligatorisk märkning, frivillig märkning och andra informationsvägar
Märkningen förpackningen de viktigaste kommunikations-är en av

mellan livsmedelsproducentenvägarna och konsumenterna, för attmen
åstadkomma lättförståelig deklaration bör den obligatoriskaen
märkningen begränsas till den information vikt för detär storasom av
flertalet konsumenter och avgörande faktor för inköputgörsom en av
produkten.

Exempel på märkning bör frivillig närings-ärsom vara
värdesdeklarationen vilket den idag inte näringspåstâendeär ettom

för produkten eftersom för vissagörs livsmedels-produktertyper av
denna information litet värde, medan denär är stortav av
konsumentintresse för andra produkter. Det ligger i producentens
intresse på frivillig förse konsumenterna med den informationatt väg

de efterfrågar. exempel påEtt märkning börannatsom som vara
frivillig miljömärkning. Det dock viktigtär är frivilligävenatt
märkning får enhetlig utformning för öka förståelsen föratten
konsumenterna.

För information intresse eller vikt endast för vissaärsom av grupper av
konsumenter bör andra inforrnationskanaler kunna användas, t.ex.

direktkontakt med tillverkaren 020-nummer, produktfakta,genom
Internet ellerosv. eventuellt streckkodsläsare i butiken.genom

Viss specifik information dock säkrast förpackningen,på t.ex.ges
information allergener, eftersom denna information måsteom vara
direkt kopplad till produkten i butikshyllan.

LI dessutom endast EU-gemensam märkning börattanser vara
obligatorisk eftersom obligatoriska, nationella specialregler försvårar
den fria rörligheten inom EU.

Symboler
Symboler kan förenkla märkningen de samordnade, dvs. inteärom
olika symboler för likartad information, internationellt erkändasamt
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idagsymbolerfloraDenEU-gemensamma.åtminstone someller av
informativa.vilseledande äntroligenmiljöområdetpåfinns ärt merex

förpackningenavseendeInformation
livsmedelsprodukterpåmärkningeniinformationviktigt somDet är att

frånsärskiljesklartförpackningen/förpackningsmaterialetsjälvaavser
avseendeSymbolerlivsmedlet.märkningden avsersom

därförfungerarförklarandeegenskaper textförpackningens utan
mindre bra.
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Livsmedelshandlareförbundet SSLF

Konsumentinformation på dagligvaror

Handelns krav på information tillöverensstämmer del medstor
konsumenternas krav. Ju bättre information desto mindresom ges
besvär för butikerna.

Vi vill alltså ha så mycket information möjligt förpackningarna.påsom
Problemet alltså inte för information.är mycket Problemet är snarare

informationen inte fullständig,att inte heller alltidär korrekt och denatt
ofta svårläst.

För mycket information brukar lika dåligt för lite information.vara som
De vill läsa eller de olika skäl behöver läsa söker densom som av
information de behöver. Onödig information för de första är
livsnödvändig för några

Så till frågeställningarna:

Vi uppfattar de märkningsregler finnsatt idag är ok. Detsom-
tycks också de flesta konsumenter tycka.
Däremot finns det problem. Alla ingredienserett finnsstort i- som en
produkt, finns inte alltid angivna på förpackningen, eftersom detta
inte krävs. Exempel sådant tillsatser och ingredienserär i små
mängder.
Vi alla ingredienser kanatt orsaka allergiskaanser vetsom man-
reaktioner borde på förpackningarna.anges
Vi det obligatorisktär idagatt ochär 0k skallanser attsom resten-

frivilligt.vara

De problem finns idag enligt vår uppfattning:ärsom-
Informationen förpackningarnapå ofta otxdlig, dvs svårlästär
Informationen söker ofta svår hittaär attman
All obligatorisk information finns inte alltid
Dålig kunskap vad olika symboler betyder. infonnationMerom
behövs
Butiker vill hjälpa konsumenter hitta exempelvis glutenfria0 attsom
produkter motarbetas, eftersom rekommenderas eller förbjudsman

sådan informationatt ge
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dyrareinnebär änvilketsvenskthamåste text,Alla produkter varor0
medsäljasfåborde kunnamärkesvarorVälkändanödvändigt.

engelsk text.
inteuppfattning ersättasvårenligtkanförpackningarMärkning på av- medkompletterasinformationenkaninformation. Däremotannan

enstaka Ettvikt förspeciellinformationytterligare är personer.avsom
-tekniken.utnyttja ITärsätt att

symboleridékanskedet attsymbolergäller somdetNär envore
såspecielltnågotpå sättmarkeras attoberoendeauktoriserade organav

symboler.andrafrånavvikerde
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Fiskbranschens Riksförbund

Beträffande konsumentinformation livsmedelom

Fiskbranschens Riksförbund handel och industrirepresenterar på
fiskets område, bland i kontakt med myndigheter.annat

Fisk och fiskprodukter de få inomär livsmedelssektomen av grupper
saknar miljömärke och miljöinformation.som

Marine Stewardship Council MSC för år sedan initiativtog tillett par
miljömärkning.

Eftersom detta privat initiativ från Unileverett och WWF har dettavar
varit kontroversiellt och diskuteras bland i EU- kommissionen.annat

Man fann då MSC knappast kan ackrediterasatt det privatär ettp.g.a.
initiativ.

Fiskbranschens Riksförbund har haft rad medmöten olikaen
inblandade blandparter för Svenskannat Handel;representanter ICA,
Dagab och KF, Jordbruksdepartementet och Inrikesdepartementet,
Sveriges Fiskares Riksförbund, Fiskeriverket med flera.

En och arbetsgruppstyrgrupp arbetar för utreda möjligheternaatten att
miljömärka fisk och fiskprodukter.

förstaI hand arbetar med utarbeta kriterieratt sågruppen som
småningom kan användas underlag för miljömärke, eventuelltettsom
KRAV.

De nordiska fiskeriministrama har beslutat utreda nordisktatt ett
alternativ och detta projekt drivs för närvarande Island därgenom men
det också finns svensk representation.

Fiskbranschens Riksförbund har föreslagit EU kommissionenatt -
informeras det svenska initiativet för så småningomom att
vidarebefordra detta till EU- detta måste dock i så fall gå den
officiella vägen ansvarigt departementet.genom
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nämntsRiksförbundFiskbranschens att ensom ovananser
angeläget- detñskprodukter mycket ärfisk ochmiljömärkning ärav
privata reglerutarbetandeinte skerdock viktigt detta utanatt avgenom

svenskainklusiveberördaallamedverkandet sker parteratt avgenom
minst viktigtinteochorganisationermyndigheter och representanter

ochDagab KF.kedjorna ICA,för de stora som
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Sveriges Bageriiörbund

Vi har givits möjlighet deltaga i seminarium angåendeatt ett
rubricerade fråga. hemställt vi skulle inkommainbjudan har NiI attom

skriftligen.med eventuella synpunkter i ärendet Med anledning härav
vill vi framföra följande uppfattningar.

Syftet delsmed märkning dagligvaror måste tillhandahållaattvaraav
konsumenterna information dels detta sker effektivtrelevant att ett

här fråga kostnadseffektivt kommuniceraDet påsätt. är sättettattom
den information för konsumentens valviktig produkt. Detär ärsom av

inte förinte bra det blir skogen alla träd.så att synsom

Nuvarande regler gäller innehållsdeklarationervad och de
merkostnader till företagende upphov har lärt sig hantera.attsom ger

onödigt deklareraEn synpunkt dock detär att vattenatt synes som
ingrediens i ingår i all föda och uppgiftprodukt. Vattenen en om
förekomsten plats och focus fråndetta viktigämne tarav annan
information. produkter bör skäl frivilligBakdag på av samma vara en
uppgift. Handeln bör ansvarig för märkning medattvara

finns.jämförelsepris förbrukningsdag kravBäst fire/sista är ett som
företagen idag också hanterar.

Det idag tillämpas vid försäljning meddisk,översystem som
innehållsdeklarationer finns tillgängliga i butiken, fungerar och börsom
bibehållas.

finnafråga bra vi kunde förEn hurärett systemsom vore om
denna intekan informeras produkt innehållet.allergiker attom

alternativt kan av..".ätas

uppfattning inga regler behövs.Sammanfattningsvis det vårär att nya
regler medför ofta ökade kostnader för företagen, vilketNya påverkar

det pris konsumenterna får betala för produkterna. Låt iställetoss
hantera de regler finns och arbeta för förenkla regelsystemetattsom
vilket torde till för alla.nyttavara
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frukt grönt
FRAMJANDET

grönsaker,producentersvenskainitiativMycket positivt är taget avav
med odlarensgårdärörtkryddoroch utrotfrukter namnman

färskaflera/allapåapplicerasborde kunnaförpackningarna. Detta
produkter.

burkar ochjfrochfruktinnehållsdeklarera gröntomöjligtDet är att
bralös vikt. Ettsäljs i sätt attdeteftersomförpackningar mesta

ikankonsumenternaför attinformationssökandetunderlätta vara man
informationsorganseriösatill t.ex.web-adresserbutiken somanger

näringstabellerproduktfakta ochVi harFrämjandet.GröntFrukt
hemsida.vår
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PACKFORSK

institutet för förpackning distribution

Angående punkten Finns det några problem idag det gällernär
märkning och konsumentinformation vill Packforsk lämnaannan
följande kommentarer.

Vid Packforsk drivs forskningsprogram bl.a. inom områdena
Konsumentens hantering förpackningar och Arbetsmiljö vidav
hantering förpackningar i arbetslivet.av

Vi ökat intresse för förpackningar och anledning till dettaett kanser
bl.a. Vara;

Miljöproblemen och ambitionen minska sopberget däratt
förpackningen måste uppfylla vissa miljökrav.

Demografiska förändringar och ökande andel äldre i befolkningen.en
Från samhällets sida finns människor ska kunna levasträvan kvaratten
i hemmet så länge möjligt. Med åldrandet följer radsom en av
funktionsnedsättningar påverkar vardagslivet. I alla dagligasom
aktiviteter såsom matlagning, skötsel den personliga hygienent ex av
och medicinering spelar förpackningarna och deras hanterbarhet en
central roll.

Den europeiska marknaden inkluderar kulturella ochgemensamma
språkliga skillnader. Förpackningama kommer betjäna alltatt större
marknader vilket i sin ställer krav information och märkning.tur nya

Vid inköp konsumentproduktav en skam.
förpackningen viktigär en

winformationsbärare. Hantering av en
förpackning kan kedjases som en av
händelser där konsumenten är HAN-iisxiamm

menberoende tydlig märkning förav en
kunna klara olika aktiviteteratt av ê

Läseffektivt Kedjan kanett sätt.
innehålla rad olika aktiviteter,en
vilket åskådliggörs i figuren här
intill.
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och hurmöjligförpackning öppnafundamentalt är attDet är att en0
Eventuellt bör dettadesignen.framgåtill börgådet ska av

förpackningen bästhurkonsumentinformationmedkompletteras om
eller saknas helt.bristfälligoftainformationSådan ärska öppnas.

framför allt ilättöppnad,begreppförekommerDäremot som
sk Felerhållas iläkemedel kanVissaläkemedelsindustrin. t enex

Lättöppnadeförpackning.lättöppnaddefinierat.inteBokmärket är
enhetligdagligvaruhandeln. Eniönskvärdaförpackningar ävenvore

Vidare böretableras.lättöppnad börbegreppetdefinition av
ochskaförpackningför hur öppnasinstruktionerochsymboler en

majoritetenförståsde kansåpåutfonnasåterförslutas sätt attett av
konsumenter.

skavarudeklarationeröppningsinstruktioner, etcInformation såsom0
för såvälRekommendationeralla konsumenter.förtillgängligavara

och typsnitt påstorlekförbakgrundochmellankontrast text som
finnas.börtexten

enhetligmiljöintresse. Envisathar stortKonsumenterna ett0
förpackningsmaterialavseende samtförpackningenmärkning av

produktenhanteras/sorteras ärska närhur dessainformation om
närvarande.förförbrukad saknas

för vissförpackningenområden påvissabordeVidare reserveras0
enbartintehanterasKonsumentförpackningeninformation.typ av

hanteringsarbete ilyft- ochminimeraFörkonsumenten. attav
Arbetestandardiseras.placeringEAN-kodenskanutgångskassa tex
arbets-handelnsdeltillupphovutgångskassa stori avenger

skadeproblem.
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Sprängämnesinspektionen

Seminarium den 24 augusti 1998. Kommenterar rörande märkning av
hushållskemikalier mm.

Beträffande märkning och information rubricerade produkterannan av
framför Sprängämnesinspektion följandeSAI synpunkter.

SÄI det önskvärt farosymboler, farobeteckningaratt ochanser
riskfraser synliga större. Produkternagörs har ofta märkning ochmer

information på till 8 olika språk. Text och symboler blir dåannan upp
mycket svårtolkade.

SÄI:sAv märkningsregler framgår produkter med farligaatt ämnen
skall märkta med fullständig adress och telefonnummer tillvara namn,
tillverkare, importörer eller tillhandahåller inom EES.annan som varan
Dessa uppgifter ofta ofullständiga.är

Av märkningsreglema framgår informationen skall påatt svenskavara
vilket alltid fallet.är

.
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Naturvårdsverket

dagligvarorKonsumentinformation om

Naturvårdsverket till konsumentermiljöinformationatt omanser
miljösynpunkt. Enfrånfrågaviktigmycketdagligvaror är en

fåförnödvändigocksåsamordning attinternationell är
utvecklingendriva påbåde förbehövs motgenomslagskraft. Den att

skapaockså förlivsmedeloch attmiljöanpassade menvarormer
för konsumenten.enhetliga märkningssystem etc.

2021Sverige årframtidsstudiesiniNaturvårdsverket har
möjliganågraförsökt visa vägar4858 atthuvudrapport NV-rapport

viktig faktorsamhälle. Enhållbart ärutveckla atttidrimliginom etten
material-effektivareinnebärframkonsumtionsmönster växer somnya

Även ochjordbrukstudiersärskildadeenergianvändning.och om
förAtt4755,jordbruket NV-rapport ätaframtidaDetlivsmedel en

framtiden",för NV-Handla4830miljö NV-rapportbättre samt
konsumtionsmönsterförändradevisar.gjordes4900 attrapport som

hållbarhet.för nåfaktorviktiglivsmedelför attäräven en

hushållensocksåspecialstuderadesframtidsstudienförInom ramen
BilBiff ochiredovisadesvilketmiljöpåverkan, rapporten om-
hushållenskonstateras4542. Därmiljöval atthushållens NV -rapport

miljöproblem.olikaradbidrar tillboende ochkonsumtion, enresor
60%Överslagsberäkningar för mellan 30stårhushållenvisar att av-

därförval harmiljön. Konsumenternasutsläppen tillsvenskade
respektivei helamiljöeffekterförbetydelseavgörande vam-
produktervalmedvetnakonsumenternaslivsmedelskedjan. Utan av

fådet svårt-resurssynpunktochmiljö- är attfrånandrabättreär änsom
produktionsmönsterhållbaraochmiljöanpassadefram de sommer

eftersträvas.

förförvaring stårochtillagning äninkluderatLivsmedel enmer
miljön ochutsläpp tilli formmiljöpåverkanfamiljstredjedel avenav

utförts denundersökningenligtförbrukning avsomenresurserav
familiensvedMiljöbelastningenForbrugerstyrelsendanska

1996.1.aktiviteter, Rapport
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Även Naturvårdsverket konstaterathar livsmedel deatt är ett av
viktigaste områdena inom hushållssektom från miljöskyddssynpunkt
och område där det finnsocksåett potential för miljötörbättringar.

Information för kommaär tillväg med problemen.rätta Det finnsatten
olika utformasätt informationen. dagligvarorFöratt olikaär typer av
miljömärkningar för närvarande det vanligaste och kanske för
konsumenten det enklaste sättet.

Naturvårdsverket och Konsumentverket har inlett samarbete medett
det övergripande syftet minska hushållens miljöpåverkan.att En
informationsbroschyr Miljötips for dig och din familj om-
hushållens möjligheter minska miljöpåverkan har distribueratsatt via
tidningen rådrön.

En förstudie Minska hushållens miljöpåverkan planeras bli klar under
våren 1999 bl.a. med syfte prioritera angelägna områden.att

Verken har också i samarbete med Livsmedelsverket tagit fram en
kokbok Mat med känsla för miljö med syfte kunskap ochatt ge
inspiration till laga miljöanpassadatt mat.mer

Regeringen har 17 miljoner kr underavsatt tre-ârsperiod fören
uppbyggnad konsumentrelaterat informationssystem.ettav
Konsumentverket administrerar kommerMan kombinerasystemet. att
konsument- och miljöfrågor. Konsumenter och vidarefönnedlare är

Ävenmålgruppen. Naturvårdsverket kommer delta i arbetet.att

Nedan besvaras de frågor utredningen har ställt i sin skrivelse 1998-06-09.
Naturvårdsverket endast miljöaspekter. Frågornatar harupp numrerats
och delats i allmän del och livsmedelsdel.upp en en

Obligatorisk märkning finns för miljöfarliga batterier enligt
förordning 1997:645 batterier. Information till allmänhetenom om
insamling batterier kommer ske framöver.attav

För förpackningar finns enligt kommissionens beslut 97/I29/EG regler
för identiñeringssystem för förpackningar. Reglerna kan kännetecknas

frivillig reglerad märkning.som

Det saknas obligatorisk miljömärkning. Däremot finns frivillig
miljömärkning, sk I-, respektiveII-, IIItyp märkning.typ Typtyp -
märkning positivär tredje-partscertifierad märkning, II-en typ



SOU 1999:7 Bilaga 6 257

märkning egendeklarations-märkningär och III-märkning stårtypen
för miljövarudeklarationer. Standard-iseringsarbete för miljömärkning
pågår inom ISO. En standard för generella principer ISO 14020 är
klar medan arbete pågår vad gäller I och II-märkning. Vadtyp typ
gäller Standardisering miljövarudeklarationer, III, har besluttypav
fattats för närvarande inte vidaregå med standard iattom utanen
stället redovisa teknisk för få praktiska erfarenheter.rapport atten mer

Såväl den nordiska Svan-märkningen andra typersom av
miljömärknings-system Bra-Miljövalmärkningen och KRAV harsom
haft genomslagskraft i Sverige. denInom tvärsektoriellastor gruppen

ÃK-Miljö ÄK-Konsumentinom och inom Nordiska Ministerrådet har
utvärdering Svan-märkningen påbörjats.en av

finnsDet idag inte någon obligatorisk miljömärkning för livsmedel
däremot finns det frivillig reglerad märkning avseende ekologisk
produktion regleras EU-förordning. EU-förordningensom genom en
gäller idag enbart för produktionsgrenen växtodling och inte
djurhållning. För närvarande diskuteras reglerna för djurhållning inom
EU. I Sverige det KRAV och Svenskaär Demeterförbundet som
huvudsakligen uppfyller EU-kraven for växtodling.

Ursprungsmärkning kan ha visst intresse miljöskyddssynpunktett ur
det inte det syftetäven egentliga med dennaär märkning. Genomom

ursprungsland framgår kan vissa antagandeatt göras.transporternaom
Ursprungsmärkning regleras också EU-förordning.genom en

Exempel frivilligpå inte reglerad märkning märkning kött frånär av
djur betat naturbetesmarker, d.v.s. djur foderintag i hög gradsom vars
kommer från naturbetesmarker.

Märkningen ekologiska produkter väl etablerad idag och fyllerär ettav
behov. Det bör påpekas ekologisk odling inte i alla avseendenatt

hållbart jordbruk viktig led förmotsvarar ett är nåett att ettmen
uthålligt jordbruk bekämpningsmedel inte används, detatt attgenom
finns integration mellan djur ochstörre växtodlingen samt som en
spjutspets för driva utvecklingen framåt.att

finnsDet idag behov information föräven konsumentenattav annan
ska kunna minska sin miljöpåverkan. Energianvändning eller
resursanvändning i olika led skulle kunna sådant område. Hurettvara

sådan information bör utformas däremot oklart och bordeär utredasen
nordiskvidare. En tvärsektoriell arbetsgrupp har tillsatts med det



1999:7souBilaga258
l

märkningspolicytilltvärsektoriellförslaglångsiktiga målet framatt ta
för livsmedel.

obligatoriskt.frivilligt alt Detbörvadinte självklartDet är varasom
efterfrågarkonsumenteninformationvilkenklargöraviktigtär att som

principandra åtgärder. Iförändrasområden kanvilkaoch genomsom
miljöegenskapervilkafåhakonsumentenbör dock rätt vetaatt en
från olikautgåendeutformasInformation måsteprodukt har. gruppers
Syftet skainformation.till sigmöjligheter attbehov och att ta vara
produkter. Detmiljöanpassade ärutvecklingendriva på mot mer

harprodukterdeinformation störstframfåviktigast att somom
miljösynpunkt.frånbedömasvårastochmiljöpåverkan är attsom

dockområdetinomutvecklingskerEftersom det anseren
förststudier börfördjupadeochutvärderingarNaturvårdsverket att

frågan kaninnan avgöras.göras

olika syften.marknaden medmärken påantalfinns idagDet ett stort
förvirrande.uppleva detkanrisk konsumentenfinnsDet att somen
nödvändig iförslag till insatserolikasamordning ärInternationell av
driva påöverhuvud svårtfortsatta arbetet. Detdet taget attär en

handelsreglemaintemiljöanpassningökadutveckling mot om
dessamiljökrav ochställs lågaländerfrågor. mångainkluderar dessa I

snedvridaoch på såprisertill lågaprodukter sättländer kan exportera
konkurrensen.

myndigheterfråninformationmedkompletterasMärkning bör annan i
Konsumentverket,viddatabasenovannämndaden 3t.ex.som

butikerinformation i etc.
,

-
4
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Fiskeriverket

Varför nyckelhålsmärkninggår det införainte påatt
produktgmppema fisk, frukt ochskaldjur, grönsaker Problemet är när
konsumenten skall välja nyckelhålsmärkt livsmedel finns inteett
ovannämnda livsmedelsgrupper representerade. Okunskap vad ickeom
nyckelhålsmärkta livsmedel innehåller dessvärre mycket låg.är
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Utredningen Totalförsvarsstödtill Central-ochom
Östeuropa.6
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