Sambandet mellan vissa kvaliteter hos livsmedlet och dess ursprung
Redogörelse av skälen
Konsumenter som kan göra aktiva val, det vill säga medvetna och informerade val, är viktigt för en
fungerande konkurrens i livsmedelskedjan. Aktiva val är också en del i förutsättningarna för att
samhället ska kunna uppnå en hållbar livsmedelskedja. För att konsumenter ska kunna göra aktiva val
behöver de tillgång till relevant information om kvalitet på de livsmedel som erbjuds på marknaden.
Information om ursprungsland är viktigt för att möjliggöra för konsumenters aktiva val. I dagsläget
ges inte den möjligheten fullt ut eftersom det inte finns krav på obligatorisk ursprungsinformation för
obearbetat kött (färskt, kylt och fryst) som ingår i serverade måltider vid restauranger eller andra
storhushåll. Konsumenter som intar måltider utanför hemmet riskerar att få en produkt som de inte
efterfrågar.
Det skäl som ligger till grund för att föreskriva nationellt om obligatorisk ursprungsinformation är
skydd av konsumenterna (enligt artikel 39.1 b, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1169/2011). Information om ursprungsland kan ges på frivillig basis (skäl 30 i artikel 36,
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011). Den information som tillhandahålls
på frivillig basis är dock inte tillräcklig för att utgöra ett skydd av konsumenter.
Enligt artikel 39.2 får medlemsstaterna endast anta nationella åtgärder rörande obligatorisk
information av ursprungsland eller härkomstplats om det finns ett bevisat samband mellan vissa
kvaliteter hos livsmedlet och dess ursprung eller härkomst. Vidare ska det läggas fram belägg för att
flertalet konsumenter anser att denna uppgift är mycket viktig.

Samband mellan ursprung och kvalitet
Organoleptiska aspekter av kvalitet
Kvalitet kan relatera till ursprung på olika sätt, beroende på vad som läggs i begreppet kvalitet.
Det förekommer i huvudsak två olika metoder för att möra nötkött: hängmörning (torr metod) eller
vacuumpaketering (blöt metod).
Den vanligaste metoden är vacuummörning. Ett vakuumförpackat kött möras utan luft och i sin egen
saft. Vacuummörning anses i regel vara den mest kostnadseffektiva lösningen eftersom processen
går snabbare, köttet förlorar inte i vikt samt att metoden minimerar svinn.1 Vakuummörning kan ge
organoleptiska egenskaper i form av en karakteristisk syrlig smak och lukt.2
Hängmörning innebär att hela slaktkroppen hänger ostyckad i ett kylrum med kontrollerad
luftfuktighet under 14 till 35 dagar. Hängmörning är den enda metoden utan skyddande emballage,
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varför köttet förlorar i vikt och ger en del svinn på grund av att ytan skärs av innan paketering.3
Konsumenter tycker oftast att hängmörning ger det möraste köttet.4
Vacuumpaketeringen tillåter fortsatt mörning i förpackningen och metoden ger längre hållbarhet
relativt andra metoder.5 Nötkött som ska transporteras, exempelvis importeras från tredjeland eller
kommer från andra medlemsstater i EU, är av praktiska skäl oftast vakuumförpackade och får mogna
under transport. Hängmörat kött innehar en relativt kort hållbarhet. Förpackat är hållbarheten i
allmänhet 2-3 dagar varför distributionskedjorna bör vara så korta som möjligt. Endast en liten andel
kött på marknaden hanteras med hängmörning.6 Hängmörning är mycket dyrare varför det
fortfarande kan betraktas som en nischprodukt. Men de konsumenter som föredrar en sådan
premiumprodukt har en hög betalningsvilja.7
För konsumenter som föredrar endera torr eller blöt metod för mörning av nötkött är alltså
ursprungslandet en stark indikator för kvalitet.
Köttets färskhet kan också relateras kvalitet och ursprungsland. Vad gäller rött kött innebär inte
färskhet per automatik god kvalitet. Som konstaterats tidigare behöver nötkött möras och ju längre
mörning desto bättre kvalitet för vissa konsumenter. För fjäderfäkött är detta emellertid inte fallet.
Frysning är en vanlig metod för att förlänga hållbarheten och kyckling har, relativt nötkött, en kort
hållbarhet. Fryst kyckling dominerar i Sveriges handel med matfågel.8 Detsamma gäller även
exempelvis import av lammkött till EU från Nya Zeeland eller nötkött från Sydamerika där
nedfrysning är vanligast.9
Även om frysning är en vanligt tillämpad metod sker det vissa fysiska, kemiska och biokemiska
reaktioner under både infrysning och upptining som kan påverka textur och därmed kvalitet.
Reaktionerna orsakas av de vattenfraktioner som finns i alla typer av kött.10,11 En studie har visat att
en majoritet av konsumenter som äter kyckling anser att nedfrysning påverkar kvalitet, antingen
positivt eller negativt.12 En studie om lammkött visar att konsumenter anser att nedfrysning påverkar
sensoriska kvaliteter negativt.13 En undersökning bland konsumenter i Spanien, England, Frankrike,
Italien och Skottland visade att fryst nötkött ofta uppfattas som hårt, gammalt och med stark smak.14
För konsumenter är det inte möjligt att på förhand avgöra om köttet i en tillagad måltid har varit
fryst eller kylt. Eftersom frysning påverkar konsumentens upplevelser av köttkvalitet finns det ett
orsakssamband mellan ursprung och kvalitet.
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Andra aspekter av kvalitet:
EUs medlemsländer omfattas av en gemensam djurskyddslagstiftning.15 Konsumenter i Europa
värderar aspekter som rör djurvälfärd. Förutom att konsumenter lägger moraliska och etiska
aspekter i sin värdering fungerar också djurvälfärd som indikator för köttets påverkan på hälsa och
livsmedelssäkerhet.16 Konsumenter i Europa föredrar i regel kött från sitt hemland och kött från
andra medlemsstater jämfört med kött från tredjeland.17 En undersökning bland irländska
köttkonsumenter visade att drygt en tredjedel ansåg att djurvälfärd påverkade deras syn på
kvaliteten och att detta påverkade deras köpbeslut.18
Konsumenternas preferenser är dock heterogena, det vill säga att det kan skilja mellan olika
konsumenter. Detta bekräftas exempelvis av en studie från Frankrike och Spanien som visar att det
kan finnas regionala och nationella skillnader i hur konsumenter av kött värderar djurvälfärd.19
Inom vissa områden kan det finnas nationella bestämmelser eller branschöverenskommelser som
medför att djurhållningen och därmed också djurvälfärden kan variera mellan medlemsländerna.20
Exempelvis medges inte undantag från bedövning innan slakt i Sverige och det är förbjudet med
näbbtrimning och spaltgolv. Vidare finns krav på bedövning innan svanskupering eller kastrering och
maximal transporttid som inte får överstiga 8 timmar. I Sverige finns högre krav på utrymme, strö av
halm eller annat material som fyller samma funktion och maximala bullernivåer i stallmiljön.21,22,23
Därutöver finns möjligheter för producenter att certifiera sin produktion genom att ansluta sig till en
branschorganisation. Olika produktionsinriktningar har olika certifieringsalternativ i Sverige, men IP
Sigill24 eller Krav25 är två exempel. Dessa certifieringar innebär att de följer svensk lagstiftningen men
även har bestämmelser som går längre än lagstiftningen. IP Sigill certifiering av kyckling och ägg
kräver exempelvis större utrymme för varje kyckling och fri tillgång till utevistelse för värphöns. I en
IP-certifierad kycklinguppfödning eller äggproduktion används inte fodertillsatsen koccidiostatika.26

Flertalet konsumenter anser att information om ursprung är viktigt
En undersökning av den europeiska konsumentorganisationen BEUC år 2012 visade att 83 procent av
de svenska konsumenterna ville ha information om varifrån köttet kommer. Undersökningen visade
också att 6 av 10 svenskar tycker att produktens ursprung är bland de viktigaste faktorerna när de
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väljer mat, tillsammans med faktorer som smak, pris , utseende och bäst-föredatum.27 Enligt Sveriges
Konsumenters enkätundersökning med 1000 respondenter vill 8 av 10 konsumenter ha
ursprungsinformation på restaurang. 82 procent svarade ja på frågan ”Skulle du vilja att restauranger
informerar om vilket land köttet kommer från?”28
Enligt en nyligen genomförd undersökning anser 80 procent av svenska konsumenter att
ursprungsinformation på kött som serveras på restaurang är viktigt. Information om ursprung anses
vara viktigt på grund av att detta är en hjälp för att bedöma ätupplevelsen på förhand,
livsmedelssäkerhet samt köttets miljö- och klimatpåverkan.29
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