
Vill bygga förtroende i livsmedelsbranschen 
 

KVALITÉ I Eurofins laboratorier kan livsmedelsbranschen få hjälp med att kontrollera och verifiera produkters innehåll, ursprung och äkthet.  
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Matfusket är vida omvittnat och oseriösa aktörer utgör ett växande problem för livsmedelsbranschen.  

– Hästköttskandalen satte fingret på en utbredd fuskverksamhet, säger Henrik Lärk, Försäljnings- och Marknadschef på Eurofins Food & Agro i 

Sverige. Med hjälp av ett stort antal livsmedelsanalyser kan vi säkerställa att produkten innehåller vad leverantören säger att det gör. Det finns många 

exempel på områden det fuskas med. 

Fult fusk med fisk 
EU Draftrapport om matfusket genomförde ett rejält genomlysningsarbete efter hästköttsskandalen, och beskriver hur internationell organiserad 

brottslighet intresserar sig allt mer för livsmedelsbranschen. Vanliga fuskområden är exempelvis fisk, honung, olivolja och ekologisk produkter. 

Oegentligheter rör produkters ursprung, uppblandning med billigare ingredienser eller fusk med arter inom kött- och fiskproduktionen säger Henrik 

Jonsson VD för Eurofins Food & Agro i Sverige. Han ser definitivt ett värde för branschen att vidta försiktighetsåtgärder, och skydda sina produkter 

och varumärken. 

– Många aktörer i Livsmedelsbranschen investerar stora summor för att bygga och stärka sina varumärken. Konsekvensen om fusk uppdagas med ett 

företags produkter blir att förtroendet påverkas negativt, och upparbetade värden i varumärket kan raseras på ett ögonblick. Vi vill att 

livsmedelsbranschens aktörer ser att de kan vidtaga åtgärder för att försäkra sig om att inte råka ut för bedräglighet i sin underleverantörsstruktur. 

Redlighetskontroller motverkar risk för fusk 
Traditionellt har livsmedelsbranschens aktörer, såväl som myndigheter och den offentliga kontrollen, fokuserat på att analysera produkter avseende 

livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet. EU Draft rapport betonar vikten av att komplettera den historiska kontrolltraditionen med ytterligare en 

dimension, nämligen Redlighet. Redlighet står i stort för ärlighet och äkthet. När trenderna i livsmedelsbranschen så starkt går mot ekologisk 

produktion och ursprungsmärkning, finns det enligt Henrik Lärk anledning att stanna upp och fundera kring hur redlighetsaspekterna kan belysas och 

kontrolleras. 

– Efterfrågan på eko-produkter ökar kraftigt, men samtidigt vet vi att omställningstiden till ekologisk produktion är två år. Det går inte att bara styra om 

produktionen. Det finns nu en överhängande risk att utbudet inte klarar att motsvara efterfrågan. Det utbudsglappet kan öppna upp marknaden för 

tveksamma aktörer. Det finns många möjligheter att analysera detta, bland annat inom bekämpningsmedel. 

Förutom ekotrenden ökar intresset för ursprungsmärkning och närodlade produkter. Även den nationella ursprungsmärkningen är ett möjligt 

fuskområde. Exempelvis betraktas Svenska ägg och Svenskt kött som en kvalitetsstämpel av konsumenterna i Sverige. Denna kvalitetsstämpel kan 

stärkas ytterligare genom framväxten av kontrollprogram runt produkters ursprung. De flesta aktörer i branschen känner inte till att tekniker finns för att 

analysera och verifiera livsmedelsprodukters geografiska ursprung. Med hjälp av isotop-teknologi kan vi med hög precision avgöra var produkten 

kommer ifrån geografiskt säger Henrik Jonsson. 

Jag tycker man kan se redlighetsanalyser som en försäkring där du kan lägga en extra slant för att verifiera det du påstår, en försäkring i dina 

varumärken och det förtroende som konsumenterna har för din verksamhet och dina produkter avslutar Henrik Jonsson 
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