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Kan märkning
förbättra hälsan?
Socker och sötningsmedel

2

Sänkt sockerhalt i livsmedel är förenat med stora utmaningar om både
sockrets sötma och dess funktionella egenskaper ska ersättas med alternativ
utan att kvaliteten förändras negativt.
Av Lars Bo Jørgensen, Product Development Manager, Danisco Sugar, Köpenhamn.

4

Surt men sunt?
Kan söt smak i sig leda till överkonsumtion, oberoende av om den kommer
från socker eller sötningsmedel? Konsumenterna blir förvirrade av många
olika budskap.
Av Bodil Steen-Jørgensen, journalist, GCI Mannov, Århus.

9

Vad innebär den nya förordningen?
Den nya förordningen om närings- och hälsopåståenden ska både
harmonisera reglerna mellan EU-länderna och ge trygghet för "genomsnittskonsumenten". Det finns fortfarande många oklarheter. Redan mellan
Sverige och Danmark är det skillnader i tolkningen av förordningen.
Av Anita Laser Reuterswärd, tekn. dr., Livsmedelsverket,Tillsynsavdelningen,
Enheten för kommunstöd, Uppsala.

13

Mer och bättre information
till konsumenterna
Nu föreligger ett stort arbete med att tolka de nya reglerna – men både
livsmedelsbransch och myndigheter är överens om att de nya reglerna
kommer att leda till utveckling av mer hälsosamma livsmedel.
Av Anne Jørgensen, MARC, GCI Mannov, Köpenhamn.
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Det verkar som om 2007 kommer
att bli ett epokgörande år vad gäller
livsmedelsmärkning och konsumentinformation. Det är nämligen i år
som ramarna för de nya reglerna
för närings- och hälsopåståenden
ska fastställas, vilket öppnar för nya
sätt att informera konsumenterna på.
Samtidigt arbetar både EU och de
nationella myndigheterna med olika
modeller för märkning av livsmedel.
Anledningen är att man vill att konsumenterna ska leva hälsosammare.
Målet är att komma till rätta med
problemet övervikt och dess relaterade sjukdomar. Men kan man verkligen lösa dessa problem genom nya
märkningar?
Frågan är också om de nya
märkningarna kommer att nå de
konsumenter som behöver dem
bäst, det vill säga de som är i störst
behov av att ändra sina kostvanor?
En nordisk undersökning har visat
att enbart hälften av befolkningen är
intresserad av hälsa. Kan ännu en
livsmedelsmärkning öka intresset för
att leva hälsosamt?
Vissa märkningsmetoder kan uppfattas som en önskan att dela upp livsmedel i kategorierna hälsosamma
och ohälsosamma. Men som de flesta
yrkesgrupper vet, så är det mer
komplicerat än så att sätta samman
en hälsosam kost. Även om en produkt får stämpeln "hälsosam", till
exempel på grund av lågt fettinnehåll,
så betyder inte det att man kan äta
obegränsade mängder av den varan
eller att den är ändamålsenlig på alla
andra sätt.

De allra flesta konsumenter är
säkert medvetna om vad som är hälsosamt och vad som inte är det. Det
största problemet är att majoriteten
inte vet hur mycket de äter i förhållande till vad de behöver. För många
handlar övervikt om att de äter för
mycket i förhållande till sin energiförbrukning. Då hjälper det inte med
märkningar. Kaloriintaget är avgörande, oberoende av hur hälsosamt man
äter. Därför bör man istället fokusera
på produktens energiinnehåll och
portionsstorlek.
En väg att gå kan vara att skapa en
märkningsordning som tar hänsyn till
fler parametrar och som synliggör
dessa för konsumenterna på ett
bättre sätt.Vi på Danisco Sugar är
positivt inställda till förslaget om
GDA-märkning (vägledande dagligt
intag), som en rad internationella
livsmedelsföretag har enats om.
Förslaget, som redan har introducerats i flera europeiska länder, är en
slags utvidgad varudeklaration som
anger hur mycket kalorier, fett, mättat fett, kostfiber, sockerarter och
salt en given portion av produkten
bidrar med. En sådan ansats får kanske inte fler konsumenter att leva
hälsosamt. Men det ger dem som vill
äta sundare en mer nyanserad information om den aktuella produkten.
I det här numret försöker vi spegla
den aktuella debatten inom de
områden som nämnts ovan.Vi vill
också ge en fördjupad beskrivning av
problematiken kring socker och sötningsmedel.Att byta ut socker mot
sötningsmedel för att spara kalorier
är faktiskt inte så enkelt!

Trevlig läsning!
Danisco Sugar
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Socker och
sötningsmedel
4

Många livsmedels- och
dryckesproducenter arbetar
med att reducera sockerinnehållet i produkterna, på
grund av sockrets energiinnehåll. Det är ofta kopplat
till stora produkttekniska
utmaningar, eftersom både
sockrets sötma och dess
funktionella egenskaper
måste ersättas med alternativ om produkten smakoch kvalitetsmässigt ska
likna den ursprungliga.

Söt smak kan bara mätas genom
provsmakning. Det är något som vi
människor inte kan överlåta till analysinstrument, vi måste sätta oss i så
kallade smakpaneler och jämföra
olika sötningsmedel. Många olika
molekyler, exempelvis kolhydrater,
sockeralkoholer, proteiner och
dipeptider, har en sötningsförmåga
men kvaliteten på den söta smaken
varierar mycket.Vid värdering av den
söta smakens kvalitet ingår först och
främst den tidsmässiga uppfattningen
av sötman, den absoluta intensiteten
och eventuella efter- eller bismaker.

socker. Större mängder kan ha en
laxerande effekt.

Tycke och smak är som bekant olika
från person till person, men sackaros, vars smak snabbt känns och
sedan snabbt försvinner, utan bieller eftersmak, anses fortfarande
vara idealet för söt smak.Alla andra
sötningsmedel jämförs med sackaros.
Exempelvis värderas den relativa sötningsförmågan hos en komponent
alltid i förhållande till sackaros, som
har definierats ha sötningsförmåga 1.

Genom att blanda några av de här
sötningsmedlen uppnås synergier
dels vad gäller sötningsförmåga, dels
smakprofil. En blandning av aspartam
och acesulfam K ger exempelvis en
betydligt mer "socker"-liknande profil än de två sötningsmedlen var för
sig. Den kanske viktigaste egenskapen vid användning av högintensiva
sötningsmedel är att de antingen i sig
själva inte är energigivande eller att
de trots ett visst energiinnehåll bara
behöver användas i så små mängder
att de i praktiken inte tillför energi
till en produkt.

Alternativ till socker
Sötningsmedel indelas ofta i två huvudgrupper: de energigivande (tabell
1) och de icke-energigivande (tabell
2).Till den förstnämnda gruppen hör
normalt alla kolhydrater med söt
smak, t.ex. sockerarter samt sockeralkoholer eller polyoler, som egentligen inte är kolhydrater, men framställs av dem.

Av Lars Bo Jørgensen, Product
Development Manager, Danisco Sugar,
Köpenhamn.

Sockeralkoholer har alla en sötningsförmåga som är lägre än den för sackaros, men xylitol och maltitol ligger
nära med sötningsförmåga på 0,81,0. En särskild egenskap hos sockeralkoholens smakprofil är deras kylande effekt som beror på deras relativt
stora negativa löslighetsvärme.
Sockeralkoholer absorberas långsamt
och ofullständigt. De har därför ett
lägre energiinnehåll (2,4 kcal/g) än

Sänkt sockerhalt innebär en stor utmaning för att få fram produkter med
samma kvalitet och smakupplevelse.

Gruppen högintensiva sötningsmedel
karakteriseras av att de har en söthetsintensitet som ofta är flera hundra gånger större än sackarosens,
och att de kan betecknas som ickeenergigivande. Karakteristiskt för de
här sötningsmedlen är också att de
var för sig skiljer sig åt genom skillnader i tids-/intensitetsprofilerna,
varaktighet av eftersmak och att de
har bismaker som t.ex. lakrits och
"metall".

Idag är åtta högintensiva sötningsmedel godkända för användning i ett
brett urval livsmedel inom EU. Det
är sackarin, cyklamat, acesulfam K,
aspartam, salt av aspartam och acesulfam, sukralos, neohesperidin DC
och taumatin. De används mest i läskedrycker, saft och som bordssötningsmedel, även om kvalitet och
stabilitet för de senast tillkomna sötningsmedlen ökar möjlig användning i
flera livsmedelsgrupper.

Utmaningar vid
sänkning av sockerhalt
När sockerhalten minskas eller helt
tas bort från en produkt står man
inför två vanliga utmaningar, att

ersätta sötma och smak samt att
ersätta sockrets vikt eller bulkvolym.
Sockret kan ju söthets- och bulkmässigt i viss mån ersättas med
andra naturliga sockerarter som glukos, fruktos, maltos, laktos m.fl. men
det leder bara för fruktosens del till
en potentiell energireduktion, nämligen då fruktosens högre sötma i
kalla produkter möjliggör användning
av en mindre mängd fruktos än socker. De övriga sockerarterna är mindre söta, men har samma energi som
socker, så en fullgod ersättning av
sötma ger en produkt med högre
energi, och en fullgod ersättning av
bulkvikt ger en mindre söt produkt.
Extrakt av glukos och fruktos från
frukt och bär marknadsförs ofta som
naturlig ersättning för socker, men
ger i bästa fall samma sötma och
energi som socker.
Den mest energieffektiva ersättningen av sockrets sötningsförmåga uppnås när man använder högintensiva
sötningsmedel, och då är det deras
smakprofiler som blir utmaningen.
Inget av de högintensiva sötningsmedlen smakar som socker.

Aspartam är det som ligger närmast,
men används sällan ensamt eftersom
det har låg värme- och pH-stabilitet.
En blandning av aspartam och acesulfam K kombinerat med diverse aromämnen är fortfarande det recept
som ger en profil som ligger närmast
sockrets. Genom att blanda socker,
sockerarter och högintensiva sötningsmedel kan man uppnå riktigt
bra produkter som är svåra att skilja
från motsvarande produkt sötad
med rent socker. Sådana blandningar
tillåts av EU-lagstiftningen om energiinnehållet i produkter därmed kan
reduceras med 30 % eller mer.

Lägre sockerhalt betyder inte
alltid lägre energiinnehåll
Om en produkt innehåller 10 gram
socker per 100 gram produkt och
man tar bort sockret, leder det till
att man antingen tillför 10 gram
andra ingredienser eller så låter man
helt enkelt de resterande 90 grammen ingredienser utgöra hela produkten. I det första fallet måste de
nya ingredienserna ha ett lägre energiinnehåll per 100 gram än socker, så
att den nya produkten får ett lägre
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Tabell 1.

Energigivande sockerarter och sockeralkoholer

Namn

Andra namn
som används

Framställning

Relativ
sötningsförmåga

Energi
kcal/g

Sockerarter
Socker
Glukos

Sackaros, sukros,
rörsocker

Extraktion (urlakning) med varmt
vatten från sockerrör och sockerbetor

Dextros, druvsocker

Nedbrytning (hydrolys), vanligen av veteoch majsstärkelse med syra och/eller enzymer.

1,0

4

0,6-0,7

4

1,0-1,3

4

Fruktos

Fruktsocker

Först nedbrytning (hydrolys eller invertering)
av sackaros till glukos och fruktos, med
enzymer eller syra. Därefter separation
av fruktos och enzymatisk ombildning
av glukos till fruktos.

Maltos

Maltsocker

Nedbrytning (hydrolys) av stärkelse

0,5

4

Laktos

Mjölksocker

Utvinns av vassle från osttillverkning

0,4

4

Tagatos

Utvinns av laktos

0,9

1,5

Trehalos

Enzymatisk ombildning av stärkelse

0,4-0,5

4

Invertsocker

Nedbrytning (invertering) av sackaros
med enzymer eller syra till lika delar
glukos och fruktos.

1,0

4

Glukossirap

Nedbrytning (hydrolys), vanligen av vete- och
majsstärkelse med syra och/eller enzymer.

0,4-0,6

4*

Baserat på glukossirap, där en del av glukosen
(42 eller 55 %) ombildas med enzymer
(isomeriseras) till fruktos

0,8-1,0

4*

Hydrogenering av fruktos. Hydrogenering är
en kemisk process där sockermolekylen
(fruktosen) tillförs väte (hydrogen) i form av
en så kallad alkoholgrupp. Därav namnet
sockeralkoholer.

0,6-0,7

2,4

Hydrogenering (se under Mannitol) av xylos
utvunnen av björksav och annan sav

0,9-1,0

2,4

Laktitol

Hydrogenering (se under Mannitol) av laktos

0,4

2,4

Sorbitol

Hydrogenering (se under Mannitol) av glukos

0,6

2,4

Isomalt

Enzymatisk behandling av sackaros

0,5-0,6

2,4

Maltitol

Hydrogenering (se under Mannitol) av maltos

0,8

2,4

Maltitol, sorbitolsirap

Hydrogenering (se under Mannitol) av
stärkelsebaserad sirap med högt maltosinnehåll

0,6-0,8

2,4*

Isoglukos

High Fructose
Corn Syrup (HFCS)

Sockeralkoholer
Mannitol

Xylitol

Björksocker

*) Beräknat på torr produkt
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energiinnehåll. Det klarar man exempelvis i light-läskedrycker då sockrets vikt ersätts med vatten. I det
sistnämnda exemplet, när man tar
bort sockret utan att ersätta det, får
produktens energiinnehåll per 100
gram från början inte vara högre än
sockrets, annars ökar energiinnehållet per 100 gram när sockret tas
bort. Därför blir man också tvungen
att reducera fettinnehållet i t.ex. en
kaka, annars uppnår man inte någon
energireduktion per 100 gram. Ett
exempel där energimängden går
jämnt ut är cornflakes. Majsflingorna
är rena kolhydrater med samma
energiinnehåll som socker. Därför
innehåller cornflakes utan socker lika
mycket energi per 100 gram som
cornflakes med socker.

finns en rad olika bulkmedel på
marknaden, några av dem fungerar
också som ersättning för fett. Oligooch polysackarider samt sockeralkoholer, med 25-50 % av sockrets
energi, kan användas i bageri- och
konfektyrprodukter. Kostfiber, polydextros, resistent stärkelse och maltodextrin, pektin, gummi och liknande används också mer och mer som
lågenergiersättningar för sockrets
bulkegenskaper. Sådana här ersättningsmedel är antingen svåra för
kroppen att bryta ned eller bryts
ned sent i tarmsystemet, de kan inte
intas i samma mängder som sockret
utan att ge biverkningar, och det
begränsar i praktiken användningen.

Utöver vatten, som ju fungerar bäst
som bulkmedel i flytande produkter
som läsk, saft och mjölkprodukter,

Sockret bidrar inte bara med ren
sötma, utan samspelar smakmässigt
med övriga grundsmaker; surt, salt

7

Sockrets funktionella
egenskaper

Om sockerinnehållet i livsmedel ska
minskas, krävs en stor utvecklingsinsats vid val av råvaror och övriga
ingredienser.
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Surt men sunt?
och bittert, och med de flesta aromkomponenter. Kvaliteten på samspelet är i hög grad baserat på sötmans
tids- och intensitetsmässiga karaktär.

8

Sockrets vattenbindande egenskaper
bidrar till att sänka vattenaktiviteten
i den färdiga produkten. Det försämrar livsbetingelserna för en rad bakterier och mikroorganismer som
annars skulle kunna bildas i produkterna. I bästa fall kan konserveringsmedel helt undvikas och i många fall
kan mängden begränsas när socker
ingår.
Också vid begränsat sockerinnehåll
kan den vattenbindande egenskapen
spela en avgörande roll eftersom
produkten, t.ex. bröd, inte torkar lika
lätt och därmed känns färskare och
behåller sin struktur längre. Sockret
bidrar också till brödets färg, mjukhet och smulstruktur. I läsk ger sockret en fyllig känsla i munnen.

REFERENSER

Socker sänker fryspunkten för vatten och sockret bidrar därmed till
glassens mjuka struktur eftersom
stora iskristaller inte bildas lika lätt.
Socker påverkar också färgen och
färgstabiliteten i sylt och marmelad
samt bidrar till den tjockflytande
konsistensen.

Sammanfattning
Man tvingas ofta skapa helt nya
recept, faktiskt helt nya produkter,
om man vill minska mängden socker,
för utöver att ge sötma har sockret
funnits i produkten av funktionella
orsaker.

ket kan vara en bidragande
orsak till att konsumtionen
av light-produkter har ökat.
Men livsmedelsmyndighemenderar inte att man
byter ut socker mot söt-

Kostundersökningar och förbrukningsstatistik pekar på att vårt sockerintag genomsnittligt betraktat är
för högt i förhållande till nordiska
näringsrekommendationer. För barn
är det särskilt tydligt, 8 av 10 barn
får för mycket socker. Men hur ser
det ut med intaget av sötningsmedel?
Hur mycket får vi i oss via färdigproducerade livsmedel, hur ofta tillsätter vi dem själva och i vilka mängder?

ningsmedel. Är det den söta
smaken – oavsett om den
kommer från socker eller
sötningsmedel – som leder

Det betyder inte att det inte går att
ta fram fantastiska produkter med
lågt sockerinnehåll, men det kräver
en ordentlig utvecklingsinsats, med
utgångspunkt i en utvärdering av
råvaror och övriga ingredienser. Det
finns med andra ord sällan enkla lösningar.

till överkonsumtion? Ska
det smaka surt för att vara
sunt? Budskapen är många
och det skapar förvirring
hos både konsumenter och
producenter.

Siffror från danska Bryggeriforeningen visar att försäljningen av läskedryck med sötningsmedel har ökat
markant under senare år. Enligt
Fødevareinstituttet som har gjort
undersökningar på maximalt intag av
sötningsmedel från drycker under
1999 och 2005 ligger konsumtionen
inom gränsvärdena, men det finns
inga siffror på den totala konsumtionen från andra livsmedel. Den ökande mängden livsmedel med sötnings-

medel på butikshyllorna vittnar ändå
om en ökad konsumtion. Många konsumenter kopplar ihop light med
mindre energi, och därför har frågan
om hälsoaspekten för dessa produkter kommit i fokus.
– Det finns inget bra skäl att välja
produkter med sötningsmedel – inte
ens om man är diabetiker. Det är lätt
att tro att man inte går upp i vikt
om man äter "light". Men i stället
handlar det om att få ordning på sin
kost och för många gäller det att äta
mindre portioner.
Man sätter ofta likhetstecken mellan
"light" och kalorifattigt, men så fungerar det inte. Det finns en tendens
att äta mer av light-produkterna, vilket ofta innebär att man får i sig lika
mycket kalorier som om man hade
valt en traditionell produkt.
Sötningsmedel kan dock eventuellt
hjälpa äldre människor som har fått

Tabell 2. Högintensiva sötningsmedel – icke energigivande

Mitchell, H. (Ed.) Sweetener and sugar
alternatives in food technology,
Blackwell, 2006.

Högintensiva
sötningsmedel

2.

Spillane,W.J. (Ed.) Optimising sweet
taste in foods. Woodhead Publishing
Ltd, Cambridge, UK, 2006.

Acesulfam K

130-200

9

Aspartam

120-220

40

"The functional properties of sugar"
och "The functional properties of
sugar – on a tecnical level". Kan hämtas på www.danisco.com klicka på
"Media Relations" och "Publications".

Aspartam-acesulfam
- salt (Twinsweet)

300-400

Cyklamat

30-40

7

Neohesperidin DC

300-2000

5

Sackarin

300-500

5

Sukralos

400-800

15

Taumatin

2000-3000

Artikeln kan läsas i sin helhet på
www.perspektiv.nu

sparsamma med socker, vil-

terna i Danmark rekom-

1.

3.

Enligt kostråden ska vi vara

Relativ
sötningsförmåga

ADI-värde
(acceptabelt dagligt intag)
mg/kg kroppsvikt

Se värdena för
aspartam och acesulfam

Ej specificerat

Av Bodil Steen-Jørgensen, journalist,
GCI Mannov, Århus.

Det finns ett stort utbud mejeriprodukter med lågt sockerinnehåll.

9

Perspektiv 1.2007-SV

07/08/07

12:07

Side 10

SURT MEN SUNT?

10

Perspektiv nr 1, augusti 2007

diabetes typ 2, och som har svårt att
ändra sina kostvanor, säger Else
Molander, byråchef på danska
Fødevarestyrelsen.

terna ska bli uppmärksamma, säger
Jeppe Matthiessen, fil. kand. i kost
och idrott vid Fødevareinstituttet vid
DTU.

Hon tillägger att om alla möjliga livsmedel sötas med sötningsmedel riskerar vi kanske att överskrida gränsvärdena för hur mycket sötningsmedel som man få i sig utan hälsorisker,
även om det fortfarande är långt dit.
Enligt forskningen ligger konsumtionen inom det acceptabla dagliga intaget.Tillsatslistan reglerar i vilka livsmedelsprodukter man får tillsätta
sötningsmedel och i vilka mängder.

De flesta studier pekar på att sötningsmedel inte leder till ökat energiintag eller ökad kroppsvikt. Men de
flesta av studierna är korttidsstudier
med ett begränsat antal personer
som ofta har varit kraftigt överviktiga. Enligt Jeppe Matthiessen saknas
långtidsstudier som inbegriper både
normalviktiga och överviktiga om
man ska kunna värdera sötningsmedels långtidseffekter på aptit- och
viktreglering. Vissa korttidsstudier
pekar på att sötningsmedlet aspartam möjligen kan öka aptiten hos
vissa delar av befolkningen, men även
här saknas långtidsstudier. Samtidigt
finns ingen dokumentation om att
light-produkter eller sötningsmedel
kan förebygga fetmaepidemin.

Genom kostundersökningar följer
Fødevareinstituttet med i om intaget
av sötningsmedel fortsätter att ligga
inom acceptabla mängder.
Enligt fil. dr.Alicja Mortensen, senior
forskare vid Fødevareinstituttet vid
Dansk Teknisk Universitet (DTU) är
intag av sötningsmedel via livsmedel
inköpta i butiker inom EU inte
förknippat med någon hälsorisk, så
länge man håller sig till normalkonsumtion.Alla sötningsmedel är utvärderade ur hälsosynpunkt före godkännande.Alicja Mortensen deltar i
panelen för livsmedelstillsatser,
smakämnen, processhjälpmedel och
material som kommer i kontakt med
livsmedel, som är underordnad den
europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA).

Risk för överkonsumtion
– Vi är inte intresserade av att mängden livsmedel med sötningsmedel
ökar eftersom folk – särskilt barn
och ungdomar – vänjer sig vid den
söta smaken och börjar föredra söta
produkter, vilket leder till en kost
med för högt sockerinnehåll.
Produkter med sötningsmedel kan
därför inte få Fødevarestyrelsens "ät
mest"-märkning.Vi vill att konsumen-
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Nya smakvarianter
– Det är synd att livsmedelsbranschen inte vågar gå nya vägar
utan bara tar bort sockret och
ersätter det med sötningsmedel.
Själv tycker jag inte om den syntetiska söta smaken. Sockersötade
produkter smakar bättre.
Branschen borde hitta nya vägar och
försöka utmana konsumenterna med
nya smakupplevelser – bittert och
surt. Branschen försöker ersätta i
stället för att produktutveckla. Det
verka mest handla om att hålla försäljningen uppe, säger han.
Han skulle kunna tänka sig att t.ex.
Arla Foods producerade yoghurt
som varken innehöll sötningsmedel
eller socker, utan naturliga söta frukter, antingen i yoghurten eller kanske
separat i locket. Även om smaken till
en början skulle vara markant annorlunda och säkert inte tilltala smakpa-

nelerna så skulle konsumenterna själva kunna bestämma om de vill söta
produkterna och hur.
– Det skulle vara spännande att se
om exempelvis Arla Foods har mod
nog att gå nya vägar. De har den
största marknadsdelen av mejerimarknaden så de borde gå främst i
ledet.

Sött eller surt, Arla?
– Vi utvecklar hela naturellkategorin
löpande, och konsumenterna har
massor av produkter att välja mellan,
både med och utan socker eller sötningsmedel.Vi har försökt minska
mängden socker, men om vi minskar
sockerinnehållet för mycket går det
inte att känna skillnad på t.ex. jordgubbar och hallon. Så för att framhä-

va smaken av frukt eller bär tillsätter
vi socker, säger nutrition manager
Merete Myrup Christensen,
Corporate R&D, Arla Foods och
understryker att när Arla talar om
hälsa relaterat till sina produkter så
gäller det alla de positiva egenskaper
mjölken har (kalcium, proteiner, vitaminer och mineraler samt probiotiska bakterier). Oftast inte frukten.
Enligt Merete Myrup Christensen är
Arlas försäljning av naturell yoghurt
lika hög som försäljningen av fruktyoghurt, när det gäller 1-litersförpackningar. Men det är bara mejeriprodukter utan socker – alltså de naturella varianterna – som kan få den
danska "ät mest"-märkningen.
Produkterna i den kategorin får
högst innehålla totalt 5 g socker per

Livsmedelsmyndigheterna anser att
light-produkter inte är rätt väg, inte
heller för barn.
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DEN NYA FÖRORDNINGEN

Vad innebär den
nya förordningen?
100 g.Yoghurt innehåller i sig 4 g
naturligt mjölksocker så det finns
inget utrymme för att tillsätta
socker.

12

– Vi har valt att inte använda
näringsmärkning eftersom vi som
internationellt företag hellre vill ha
ett europeiskt märke. Det är också
svårt att avgöra om en produkt är
hälsosam eller ohälsosam, det är ju
kosten i sin helhet man borde se på.
Det finns plats för alla produkter
om man kommer ihåg att röra på
sig och anpassar mängden mat till
sin energiförbrukning. Men rent
näringsmässigt är det positivt att
Fødevarestyrelsen håller koll på sockerinnehållet i våra livsmedel. Och vi
kan använda gränsvärdena som rättesnören i produktutvecklingsarbetet, säger hon.

godis, glass och bakverk, mer än på
andra livsmedel som ger långt mindre mängder socker.

Den 1 juli 2007 började
”EG-förordningen nr
1924/2006 om närings- och

Från njutningsmedel
till baslivsmedel
– Light-problematiken handlar om
mer än bara innehållet av socker
eller sötningsmedel, nämligen att
industrin försöker sälja in njutningsmedel som baslivsmedel: Att det är
OK att dricka läsk, bara man håller
sig till light-varianten, eller i skolan
till kall chokladdryck i en light-variant med lågt sockerinnehåll. Läsk
och chokladdryck – och förstås även
glass, kakor och godis – är helt OK i
små mängder och vid särskilda tillfällen, men det passar inte till vardags.

hälsopåståenden om livsmedel” att tillämpas.

ska reglera den djungel av

Livsmedelsverket är ”den behöriga
nationella myndigheten i Sverige”,
och ska liksom myndigheter i andra
medlemsstater, skicka in förslag och
vidarebefordra ansökningar för de
hälsopåståenden som ska ingå i
registret.

märkningar och olika typer

Konsumentskydd

av marknadsföring som

Förordningens två syften är att den
ska harmonisera regler för EU:s tjugosju medlemsstater, så att en väl
fungerande inre marknad säkerställs,
samtidigt som reglerna säkerställer
en hög konsumentskyddsnivå. Att
dessa syften inte självklart är förenliga visas av att det pågått intensiva
diskussioner sedan det första förslaget för reglerna lades fram 2003.
Därefter har 24 rådsarbetsmöten
under sju olika ordförandeländer ägt
rum. Reglerna har diskuterats på
flera ministermöten liksom i
Europaparlamentet, där omröstningar skett. Det pågår fortfarande lobbying på olika nivåer och från olika
intressenter, bl.a. från Europe’s Food
and Drink Industry (CIAA), hälsokostbranschens organisation
European Herbal Product
Manufactures (EHPM) och European
Consumer Organization (BEUC).

Förordningen, som trädde i
kraft den 19 januari i år, är
efterlängtad av flera aktörer, eftersom den ”äntligen”

görs om mat och hälsa på
den europeiska marknaden.
Det är nästan sju år sedan

Hon framhäver samtidigt att kostundersökningen visar att bara ca 5 %
av sockerintaget kommer från mejeriprodukter. Det är främst läskedrycker och godis som bidrar med
mycket socker.

Utrymmet för tomma kalorier är
litet, så det finns inte så mycket plats
till extravaganser om kosten som
helhet ska leva upp till näringsrekommendationerna.Vi vet också att
flytande kalorier mättar dåligt. Dem
bör man alltså vara särskilt uppmärksam på med det fetmaproblem
vi har.Vi måste skilja mellan njutningsmedel och baslivsmedel.

Enligt forskningen bör huvudsakligt
fokus när det gäller kostråd också
hamna på livsmedel med högt sockerinnehåll, t.ex. söta läskedrycker,

Och det är svårt när vi har så mycket pengar och dessutom tillgång till
livsmedel dygnet runt, säger Jeppe
Matthiessen.

den konkreta diskussionen
om användning av hälsopåståenden började i samband med EU-kommissionens vitbok om livsmedelssäkerhet.

REFERENSER
1. Sweeteners permitted in the European
Union: safety aspects. Alicja Mortensen.
Scandinavian Journal of Food and
Nutrition 2006;50(3):104-116.

Tre speciellt
intressanta aspekter

2.
Sugars or sweeteners: towards guidelines for their use in practice - report from
an expert consultation. Paulina Nowicka
and Susanne Bryngelsson. Scandinavian
Journal of Food and Nutrition
2006;50(2):89-96.

Artikeln finns på www.perspektiv.nu

EU-kommissionen ska nu upprätta
ett gemensamt register för godkända
och icke-godkända hälsopåståenden,
det första registret blir klart senast
den 31 januari 2010.

Av Anita Laser Reuterswärd, tekn. dr,
Livsmedelsverket,Tillsynsavdelningen,
Enheten för kommunstöd, Uppsala.

Förordningen gäller kommersiella
påståenden, oavsett om dessa är i
form av märkning och presentation
av eller reklam för livsmedel som
ska levereras som sådana till slutkonsumenten (artikel 2).Tre begrepp i
förordningen är speciellt intressanta:
1) övriga ämnen, 2) kosttillskott och
3) genomsnittskonsumenten.

1) Sedan mitten på 1980-talet har
functional foods funnits på
marknaden och livligt diskuterats
- framför allt från legal synvinkel i
gränsdragningen mot läkemedel.
Förordningen tar nu tag i området och såväl närings- som
hälsopåståenden kan göras för
”livsmedel med dokumenterade
hälsoeffekter utöver de fysiologiska effekter man traditionellt
förknippar med näringsämnen”,
d.v.s. livsmedel som innehåller
”övriga ämnen”. Först och främst
gäller det övriga ämnen som funnits i livsmedel sedan flera år,
t.ex. växtsteroler och probiotika.
Andra ämnen av intresse är t.ex.
lycopen och lutein, som använts
sedan länge för sina teknologiska
funktionella egenskaper, d.v.s. som
färgämnena E 160d lycopen (gul)
och E 161b lutein (gulorange).
2) I den svenska livsmedelsbranschens egenåtgärdsprogram för
hälsopåståenden i märkning och
marknadsföring, som funnits
sedan 1990, inkluderas inte kosttillskott, d.v.s. ”produkter med
läkemedelsliknande beredningsformer, t.ex tabletter och kapslar,
även om dessa framställts av livsmedelsråvaror”. Kosttillskott
ingår däremot i förordningen,
enligt definitionen från direktivet
2002/46/EG.
Gränsdragningsfrågor mot läkemedel kommer att bli uppenbara
och Livsmedelsverket kommer
att involvera Läkemedelsverket i
dessa diskussioner.
3) Det nya begreppet ”genomsnittskonsument”, som finns i förordningen, innebär en konsument
”som är skäligen välinformerad
samt skäligen uppmärksam och
upplyst”. Vidare ska det ”vara
tillåtet att använda näringspåståenden och hälsopåståenden
endast om genomsnittskonsu-
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I en rad länder, som t.ex. Sverige,
Finland och England, är konsumenterna
vana vid närings- och hälsopåståenden.
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hälsopåståenden. Det tredje hälsopåståendet handlar om ”barns utveckling och hälsa” (art. 14).

Krav på vetenskaplig
dokumentation varierar

menten kan förväntas förstå de
gynnsamma effekter som anges i
påståendet” (art. 5.2. och 13).

Olika typer
av hälsopåståenden
Förordningen är uppbyggd i tre
avsnitt. Den inleds med 37 beaktandesatser, som ingående förklarar
området utifrån olika aspekter.
Därpå följer 29 artiklar som är de
egentliga reglerna, och sist en bilaga
med näringspåståenden och deras
villkor. Definitioner av flera begrepp
finns i art. 2, t.ex. för det grundläggande begreppet påståenden
(claims). Näringspåståenden har definierats sedan länge i direktivet om
näringsvärdesdeklaration (90/496/
EG), i Sverige som föreskrift SLVFS
1993:21 och i Danmark som
Bekendtgørelse nr. 198, 30 mars
1992. Exempel på näringspåståenden
är ”innehåller” eller ”rik på” ett
näringsämne (t.ex. kalcium).
Det finns i princip tre typer av
hälsopåståenden. Den första innebär
”varje påstående som anger, låter

förstå eller antyder att det finns ett
samband mellan en kategori av livsmedel, ett livsmedel eller en av dess
beståndsdelar och hälsa” (art. 13).
Det andra är påstående om minskad
sjukdomsrisk, d.v.s. ”varje hälsopåstående som anger, låter förstå eller
antyder att konsumtion av en kategori av livsmedel, ett livsmedel eller
av en av dess beståndsdelar väsentligt minskar en riskfaktor för utveckling av sjukdom hos människor” (art.
14). Benämningen ”minskad sjukdomsrisk” har inte samma innebörd
som ”förebygger sjukdom”.
För ett livsmedel kan man (under
vissa villkor) göra ett hälsopåstående
om att det finns ”minskad risk för
benskörhet”. Säger man däremot att
en produkt ”förebygger benskörhet”
klassas den som ett läkemedel.
Denna omdiskuterade gränsdragningsfråga är nu på väg att få en lösning. Det är dock fortfarande ett frågetecken kring om en ”genomsnittskonsument” kommer att kunna tolka
och förstå innebörden i denna typ av
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Förordningen genomsyras av begreppet vetenskap, och det formuleras
tydligast i beaktandesatserna 17 och
23 samt i art. 6: ”Vetenskapliga belägg
bör vara den viktigaste aspekten att
beakta vid användningen av näringsoch hälsopåståenden, och de livsmedelsföretagare som använder
påståenden bör motivera dem. Ett
påstående bör vara vetenskapligt
underbyggt genom att hänsyn tas till
alla tillgängliga vetenskapliga fakta
och att dessa vägs mot varandra.”
Vidare sägs det att ”hälsopåståenden
bör endast godkännas för användning
i gemenskapen efter en vetenskaplig
bedömning av högsta möjliga standard. För att säkerställa en harmoniserad vetenskaplig bedömning av
dessa påståenden bör Europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet
(EFSA) göra dessa bedömningar”.
Man skiljer på ”allmänt vedertagna
vetenskapliga fakta” och ”nyligen
framtagen vetenskaplig dokumentation”. ”Allmänna” hälsopåståenden är
de som ger traditionella (välkända)
effekter av näringsämnen (art.
13.1a.), och som t.ex. finns beskrivna
i läroböcker. De ”nyligen framtagna”
hälsopåståendena (art. 13.5.) motsvarar innovativa produkter, främst
functional foods. Exempel på sådana
produkter är de som godkänts som
s.k. PFP-produkter i det svenska
egenåtgärdsprogrammet. Ett företag
kan i fem år skydda sina data för
denna typ av hälsopåståenden (art.
21). Kraven på dokumentation är
olika för olika typer av hälsopåståenden, de är strängast för art. 14-påståenden samt de som regleras enligt
art. 13.5. För dessa hälsopåståenden

måste företagen lämna in en ansökan
med en utförlig dossier (art. 15 och
18). EFSA har publicerat en detaljerad vägledning om dessa ansökningar
i juli 2007. I dossiern ska det bl.a. finnas ett förslag till formulering av
hälsopåståendet, samt på vilket sätt
det ska användas (märkning, broschyrer m.m.), och helst ska data för de
studier om konsumentförståelse
som har gjorts finnas med i dossiern.
För de ”allmänna” hälsopåståendena
ska Livsmedelsverket skicka in listor
på förslag till kommissionens gemensamma register. I Sverige baseras förslaget på ett underlag från livsmedelsindustrin där SNF Swedish
Nutrition Foundation har en samordnande roll. För hälsokostbranschen gäller motsvarande, men via
Svensk Egenvård. Livsmedelsverket
för diskussioner med dessa parter
sedan sommaren 2006 och senast
den 31 januari 2008 ska listorna vara
inskickade.
Till listorna (förteckningarna) ska det
finnas en motivering genom att man
”hänvisar till relevant vetenskap”
(art. 13.2.) Denna fras kan tyckas
svårtolkad. Kommissionen har, sedan
den 11 juli 2006, regelbundna möten
med en expertgrupp för näringsoch hälsopåståenden från olika medlemsstater. Ett dokument som kan
tjäna som en vägledning (mall) har
tagits fram av några av medlemsstaterna under dessa möten, med
Nederländerna som ordförande.
Dokumentet distribuerades i början
av juni. och grundar sig från början
på ett förslag från CIAA.

Näringsprofiler omdiskuterat
En viktig och enormt omdiskuterad
fråga handlar om näringsprofiler (art.
4). Syftet med näringsprofiler formuleras som att man vill ”undvika en
situation där närings- eller hälsopå-
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BÄTTRE INFORMATION

Mer och bättre information
till konsumenterna
Konsumentskydd och information till
"genomsnittskonsumenten" är en
central del av den nya EU-förordningen.
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Nya regler för närings- och
hälsopåståenden har nyss
trätt i kraft. Vad förväntar
sig myndigheterna och livsmedelsbranschen att

ståenden döljer en livsmedelsprodukts samlade näringsegenskaper, vilket kan vilseleda konsumenter som
försöker göra ett sunt val i fråga om
en balanserad kost”. I klartext handlar det om att man inte vill ha påståenden på energirika och/eller
näringsfattiga livsmedel, t.ex. de
som är fett- och/eller sockerrika.
Man vill också undvika alltför salta
livsmedel m.m.

REFERENSER
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den
20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om
livsmedel finns på www.slv.se. Sök
"näringspåstående".
Artikeln finns på www.perspektiv.nu

Den stora utmaningen blir hur man
ska konstruera och sedan enas om
ett enda system för näringsprofilerna, som dessutom är ”vetenskapligt
relevant”.Två modeller diskuteras,
en för ”livsmedel i allmänhet” (d.v.s.
oberoende av sammansättning) och
en kategorimodell. Den senare kan
jämföras med den svenska nyckelhålsmärkningen, där villkoren för
olika livsmedelskategorier varierar.
Villkoret för t.ex. ett nyckelhålsmärkt
margarin är 41% fett, medan villkoret
för lättmjölk är 0,5% fett.
Storbritannien och Australien har
utvecklat ett poängsystem enligt den

första modellen, som används bl.a.
för att utesluta livsmedel som ska
förekomma i reklam till barn. Större
delen av livsmedelsindustrin i Europa
förordar att systemet för näringsprofiler baseras på kategorier. För
närvarande ligger frågan hos EFSA,
där diskussioner sker inom en grupp
utifrån deras NDA-panel (Panel on
Dietetic products, Nutrition and
Allergies) och en mindre expertgrupp utifrån några av medlemsstaterna. EFSA ska till kommissionen
presentera ett utlåtande senast i
februari 2008. Näringsprofilerna ska
vara fastställda senast den 19 januari
2009, med 24 månaders övergångstid.

reglerna ska innebära för
konsumenterna, och vilka
utmaningar står vi inför?

Samma besked kommer från
Livsmedelsföretagen och danska
Fødevareindustrien.
– Skälet till förordningen är att skydda konsumenterna, säkra varors fria
rörlighet, upprätthålla konkurrens
och stimulera produktutveckling –
och det är självklart något vi stöder,
säger Elisabet Rytter, fil. mag. i nutrition, på Livsmedelsföretagen.
– Vi är på det hela taget mycket
nöjda ur perspektivet att de näringsoch hälsopåståenden som konsumenterna kommer att få är väldokumenterade. På så vis får vi ett bra
sätt att informera konsumenterna
på, så att de kan fatta rätt beslut.Vi
anser att det är en utmärkt möjlighet att arbeta med konsumentupplysning kring hälsosamma produkter.
Samtidigt är det ändå viktigt att myndigheter och livsmedelsbransch arbetar tillsammans för att säkerställa att
påståendena är trovärdiga för konsumenterna, säger Astrid Bork Andersen, konsult på Fødevareindustrien.

Mycket kommer att ske framöver i
samband med förordningen. Bilagan
om näringspåståenden kommer
antagligen att uppdateras ganska så
snart, t.ex. saknas villkor för ”rik på
omega-3-fettsyror”. Förordningen
ska utvärderas år 2013. Den längsta
övergångstiden, senast fram till 19
januari 2022, gäller varumärken som
fanns för den 1 januari 2005 och
som strider mot förordningen. För
myndigheter och producenter finns
många andra datum (övergångstider)
att hålla reda på, samtidigt som det
är öppet för en mängd olika tolkningar av förordningens 29 artiklar.
Det kommer nog tyvärr att dröja
ganska många år innan vi konsumenter kan se tydliga och konsekventa
effekter av förordningen på hela den
europeiska marknaden. Å andra
sidan började diskussionen om functional foods i mitten av 1980-talet.

– Jag hoppas att konsumenterna får
bättre information och lättare att
välja. Det är avsikten med den nya
förordningen säger Anita Laser
Reuterswärd, teknologie doktor i
näringslära, Livsmedelsverket. Hon
välkomnar de nya reglerna – det var
hög tid – men uppmanar också till
tålamod eftersom det kommer att ta
tid innan de fungerar som avsett.

Dansk skepsis
Trovärdighet – eller brist på densamma – kan visa sig bli särskilt viktigt i
Danmark, som tidigare har haft mycket begränsade möjligheter att
använda hälsopåståenden.
Av Anne Jørgensen, MARC, GCI
Mannov, Köpenhamn.

– Trots att danska konsumenter inte
är vana vid hälsopåståenden visar en
ny undersökning att två av tre dans-

kar ser positivt på att hälsopåståenden anges på hälsosamma livsmedel.
Kraven på den vetenskapliga dokumentationen säkerställer att konsumenterna också kan lita på dessa
påståenden, säger Astrid Bork
Andersen.
Det är hur som helst inte mycket
som tyder på att de danska konsumenterna kommer att bombarderas
med hälsopåståenden. Astrid Bork
kan berätta om mycket begränsat
intresse för att skicka in förslag till
hälsopåståenden, som trots att hon
är koordinator för den danska livsmedelsindustrin inte alls har överösts med förslag på hälsopåståenden. Det kan ha flera förklaringar,
bl.a. att livsmedelsproducenterna
tvivlar på att de kan få ett preliminärt godkännande från de danska
myndigheterna innan ansökningarna
skickas vidare till den europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet
(EFSA). De danska myndigheterna
har nämligen både inom och utanför
Danmarks gränser rykte om sig att
tolka reglerna strängt.
– Samtidigt bör man tänka på att det
kräver ett omfattande dokumentationsarbete och mycket resurser för
att få in något på positivlistan (förteckning över tillåtna hälsopåståenden). Förmodligen finns också en del
företag som inte vågar sticka ut
hakan för mycket, tror hon.
– Jag tror ändå att det är en fördel
att vi inte måste ut och rensa upp
bland gamla hälsopåståenden. Det
ger en bra utgångspunkt.
De danska livsmedelsmyndigheterna
uppmanade till att man före maj
månads utgång i år skulle ha skickat
in förslag på hälsopåståenden som
kan hamna på positivlistan. Danska
Fødevarestyrelsen berättar att man
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För många hälsopåståenden riskerar
att minska förordningens trovärdighet.
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har fått in en rad förslag på hälsopåståenden från flera olika företag och
att man nu ska börja titta på det
material man har fått in.

Intresserade svenskar
På den sidan sundet är situationen
däremot annorlunda. Svenskar har
en tradition av hälsopåståenden på
hälsosamma livsmedel och de ser
därför på hälsopåståenden på ett
annat sätt.
– Intresset från livsmedelsföretagen,
SNF Swedish Nutrition Foundation
och Svensk Egenvård är stort när
det gäller förordningen, men det är
inte säkert att alla – särskilt inte små
företag – har förstått hur man ska
tolka de nya reglerna, berättar Anita
Laser Reuterswärd, som ändå inte
tror att antalet närings- och hälsopåståenden kommer att öka, bl.a. på
grund av att vissa hälsopåståenden
kommer att försvinna till följd av de
strängare reglerna. Enligt henne är
livsmedel med hälsopåståenden bara
en liten del av marknaden.
Även hos Livsmedelsföretagen kan
man berätta om ett stort intresse
och många frågor.
– Vi har idag ett egenåtgärdsprogram, men jag tror att vi kommer att
se en ökning av antalet hälsopåståenden.Vi får i alla fall en del frågor,
säger Elisabet Rytter och understryker samtidigt att det även i Sverige
är viktigt att bevara trovärdigheten
rörande hälsopåståenden så att konsumenterna får så bra information
som möjligt.
– Det är därför vi också stöder SNF
i att hälsopåståenden ska ha vetenskaplig grund och relevans. Om det
blir för många hälsopåståenden förlorar de i trovärdighet, säger hon.

Skrämselbilder helt
orealistiska
Det råder därför ingen tvekan om
att skrämselbilderna i Danmark om
vitaminberikad vingummi är en saga
blott.
– Förordningen är till för att kunna
utesluta vissa livsmedelsgrupper med
hjälp av näringsprofilerna.Vi vill
naturligtvis inte ha hälsopåståenden
på ohälsosam mat, men exakt hur
gränserna sätts återstår att se. Det
kommer däremot att bli tillåtet att
göra ett hälsopåstående för en produkt, trots att innehållet av ett
enskilt näringsämne är för högt i förhållande till näringsprofilerna.
Förutsättningen blir i så fall att det
tydligt framgår på förpackningen att
det t.ex. är "högt sockerinnehåll",
säger Anita Laser Reuterswärd.
I Danmark är intresset störst bland
fiskproducenter, producenter av fullkornsprodukter och förstås hos tillverkare av kosttillskott. Astrid Bork
Andersen påpekar dessutom att frukost-, bröd- och ingrediensproducenter hör till dem som också har visat
intresse. Samtidigt tror hon att
många internationella företag troligen har lagt resurser på andra länder
än Danmark, och att man förmodligen kommer att återfinna ansökningar i stort sett alla livsmedelsgrupper.

Hälsosammare produkter?
Ett av de stora diskussionsämnena
när det gäller hälsopåståenden har
varit om de är en fördel eller en
nackdel för konsumenterna. På
Fødevareindustrien tror man att de
nya möjligheterna till hälsopåståenden kan fungera som incitament för
livsmedelsföretagen att utveckla sundare livsmedel, eftersom de nu kan
berätta om fördelarna för konsumenterna. Det skulle också betyda
att företagen kommer att lägga en
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Tillåtna
näringspåståenden
från den 1 juli 2007
Lågt energiinnehåll
Energireducerad
Energifri
Låg fetthalt
Fettfri
Låg halt av mättat fett
Fri från mättat fett
Låg sockerhalt
Sockerfri
Utan tillsatt socker
Låg natriumhalt/låg salthalt
Mycket låg natriumhalt/mycket låg
salthalt
Natriumfri eller saltfri
Högt kostfiberinnehåll
Proteinkälla
Högt proteininnehåll
[Namn på vitaminet/vitaminerna]och/eller [namn på mineralämnet/mineralämnena] källa
Högt innehåll av [namn på vitaminet/vitaminerna]- och /eller
[namn på mineralämnet/mineralämnena]
Innehåller [namn på näringsämnet
eller annat ämne]
Ökat innehåll av [namn på
näringsämnet]
Minskat innehåll av [namn på
näringsämnet]
Lätt/light
Naturlig/t

större del av marknadsföringsbudgeten på reklam för de hälsosamma
produkterna.
I Sverige ställer sig livsmedelsbranschen mer avvaktande och anser att
det kommer att bero mycket på
vilka ramar lagstiftningen ger. Om
närings- och hälsopåståendena blir
tydliga och klara och det samtidigt
finns en viss frihet i hur dessa kan
formuleras, kan man möjligen se en
ökad produktutveckling inom gruppen hälsosamma livsmedel. Hos de
svenska livsmedelsmyndigheterna
tror Anita Laser Reuterswärd att
förordningen får större betydelse för
konsumenterna än för branschen,
eftersom reglerna är strängare än de
man hittills har haft i Sverige.

Stora utmaningar
Villkor för näringspåståendens
användning finns i EG-förordning
nr 1924/2006 rörande näringsoch hälsopåståenden om livsmedel daterad 20 december 2006.
Förordningen finns på Livsmedelsverket hemsida
www.slv.se. Sök ”näringspåstående”.

Både branschen och myndigheterna
är överens om att det är en stor
utmaning att implementera den nya
förordningen och att det fortfarande
är långt kvar innan den är helt implementerad.
– Just nu är det mycket arbete i EUkommissionen med att få fram
gemensamma tolkningar av förord-

ningen. Men det finns många aktörer
som ska tolka och det kan medföra
skillnader. Det ser man redan nu,
t.ex. för kolesterol, så tolkningarna
kommer att skilja sig mellan länderna. Danmark har exempelvis tidigare
varit mycket strängare. I Sverige får
vi på Livsmedelsverket fler befogenheter och kan agera mer, så skillnaden mellan oss och Danmark kommer inte att vara så stor i framtiden,
anser Anita Laser Reuterswärd.
– Myndigheternas uppgift blir att
säkerställa tolkning och förvaltning
som är så harmoniserad som möjligt.
Här spelar kultur och inställning en
stor roll. Det är viktigt att det inte
blir någon särlagstiftning. Redan nu
finns en tolkningsfråga beträffande
vad som är läkemedel och sjukdom,
och det får betydelse för vad som
ska anses vara näringspåstående och
vad som ska anses vara hälsopåstående. Vi har också en stor uppgift i
att definiera vad det är för produkter som vi kallar hälsosamma. I förhållande till både import och export
av livsmedel är det avgörande att vi
är överens med resten av Europa –
det blir helt enkelt för svårt att hantera om tolkningarna är för nationel-

la, säger Astrid Bork Andersen och
tillfogar att det också blir en stor
utmaning att översätta de näringsoch hälsopåståenden som hamnar på
positivlistan.
Från den svenska livsmedelsbranschen pekar man också på det stora
arbetet med att bedöma de många
ansökningar som kommer in – både
utifrån vetenskaplig synvinkel och när
det gäller relevans för konsumenten.
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Returadress:

Danisco Sugar AB
205 04 Malmö
Sverige

Livsmedelsmärkning?
Både danska och svenska professionella inom kost och hälsoområdet
anser att både symbolmärkning (t.ex.
nyckelhålet) och hälsopåståenden
kan göra det lättare för konsumenter att välja hälsosamma produkter
och att få producenterna att ta fram
dem.
Det framgår av en analys som
Millward Brown utförde på uppdrag
av Danisco Sugar bland Perspektivs
läsare (sammanlagt 400 personer
fördelade på läkare, tandläkare, dietister, lärare och fackjournalister)
under maj 2007. Samtidigt anser de
att det viktigaste är att fokusera på
livsmedlens energiinnehåll (ca 3,5 på
en skala mellan 1 och 5 där 1 mot-

svarar "inte alls överens" och 5 motsvarar "helt överens").
När det gäller symbolmärkning är
det skillnader mellan länderna.
Svenskar är mer intresserade än
danskar, troligen förmodligen för att
det redan finns nyckelhålsmärkta
produkter i Sverige.Viss skepsis
råder om symbolmärkning kan bidra
till att förhindra övervikt. Svenskar
är dock lite mer positiva än danskar
(3,24 mot 2,67). Men siffrorna visar
att det inte finns någon tydlig övertygelse om det. Särskilt danska dietister är skeptiska med bara 2,38
poäng, de ligger alltså närmast "inte
överens". Undersökningen visar
också att intervjuade danskar anser

att en märkning kan invagga konsumenterna i falsk trygghet. Här ger
danskarna 3,58 mot svenskarnas
2,51.
Osäkerheten visar sig också i en
fråga om hälsopåståenden eller symbolmärkning skulle underlätta för
konsumenterna att göra hälsosamma
matval. Bara 8 % av svenskarna lutar
åt hälsopåståenden, medan 49 % stöder symbolmärkning, och nästan hälften, 44 %, svarar "vet ej". Av danskarna tror 22 % på hälsopåståenden,
54 % stöder näringsmärkning, och
bara en fjärdedel av intervjuade danskarna har inte någon åsikt i ämnet.
Undersökningsresultatet kan läsas på
www.perspektiv.nu.

Elektroniskt nyhetsbrev

Läsarna fortsatt nöjda med Perspektiv

Du har möjlighet att anmäla dig
till Perspektivs elektroniska
nyhetsbrev som utkommer 4
gånger per år. Det innehåller
information om kost- och hälsofrågor samt ett urval av
forskningsnyheter och attitydundersökningar. Gå in på
www.perspektiv.nu och anmäl
dig till nyhetsbrevet.

Den läsarundersökning bland svenska och danska yrkesgrupper som
nyligen genomfördes av Millward
Brown visar i stort sett att andelen
nöjda är oförändrat hög jämfört
med tidigare års undersökningar. På
en skala mellan 1 och 5, där 5 är
högst, får Perspektiv ungefär 4 i
trovärdighet av såväl danskar som
svenskar. När det gäller hur seriös
tidskriften anses vara, är resultatet
ännu bättre, nämligen 4,41
(Sverige) och 3,98 (Danmark).
Poängen för andelen intressanta

artiklar och ämnesrelevans ligger
på ca 3,75, och det är inte någon
större skillnad mellan olika yrkesgrupper. De tillfrågade anser dock
liksom tidigare att det minskar
tidskriftens trovärdighet att det är
Danisco Sugar som är avsändaren.
Medeltalet ligger där på 3,15 för
Danmark och 3,27 för Sverige.
Helhetsintrycket av att Perspektiv
är ett relevant och informativt
medium i näringsdebatten kvarstår.
Hela undersökningen finns på
www.perspektiv.nu

