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I
mporten av råmaterial och produkter 
från länder utanför EU-området har 
ökat drastiskt under de senaste åren. 
Denna utveckling har fört med sig över-
raskande nya utmaningar bland annat 
för våra arbetar- och konsumentskydds-
myndigheter. Effekterna märks redan 
nu också i EU-medborgarnas dagliga liv 
och trenden är accelererande.

För konsumenten kan den ökade 
tillgången till importvaror te sig som en 
positiv sak. Äntligen kan också de nå-
got mindre bemedlade medborgarna 
skämma bort sig själva, sina familjer 
och vänner med exotiska, färggranna el-
ler på annat sätt lockande produkter till 
ett överkomligt pris. Men också denna 
gång har medaljen en baksida och jag 
vill här lyfta fram problemet med emis-
sioner av hälsoskadliga ämnen från ny-
importerade varor och material.

Ett flertal tråkiga incidenter har 
visat att vi har att göra med ett feno-
men som blir allt allmännare och som i 
främsta hand kan konstateras röra pro-
dukter som införs från länder utanför 
EU. Personal inom tullmyndigheterna, 
import- och transportbranscherna och 
industrin klagar allt oftare på oför-
klarliga besvär i andningsvägarna, 
hudutslag, rinnande ögon, slemhin-
neirritationer och allergiska symptom. 

Symptom som kan vara akuta och som 
uppkommer när personalen exponeras 
för kemikalieemissioner från nyimpor-
terade varor. De kemiska strukturerna 
hos dessa emissionprodukter, deras 
egenskaper och hälsoeffekter är dåligt 
kända, vilket inger en berättigad oro. 

Exemplen är många. Import- och 
transportföretagens dilemma har va-
rit speciellt de oförutsebara överrask-
ningar som personalen har utsatts för 
när de öppnar containrar för att lossa 
lasten och sortera varorna. Exponering 
för skadligt höga halter av gasformiga 
emissioner är vanliga. Problempro-

dukterna kan vara allt från kläder och 
slipsar till skor, möbler, plånböcker 
och leksaker. 

Leveranstiderna inom branschen 
är mycket strikta vilket innebär att 
transportföretagen tvingas leverera 
produkterna till återförsäljarna på 
olika håll i landet inom några dagar ef-
ter att de anlänt. Detta medför nästan 

utan undantag, att problemprodukter-
nas emissionsnivåer fortfarande är på-
tagligt förhöjda när dessa når försälj-
ningspunkterna, butikernas hyllor och 
konsumenterna. Här har vi orsaken till 
att det i affärer som har specialiserat 
sig på försäljning av billiga importpro-
dukter ofta svävar en obehagligt stark 
”kemikalielukt”. 

Luktkomponenterna härrör anting-
en från produkterna själva eller från de 
ämnen som har tillsatts för att främja 
hållbarheten (t.ex. biocider) eller på 
annat sätt göra produkten mera attrak-
tiv för konsumenten. Luktkomponen-

terna frigörs ofta relativt långsamt från 
materialens ytor vilket innebär att lukt-
problemen kan fortsätta under lång tid, 
till och med under flera år. Detta gäller 
också tillsatsämnen i textilier där expo-
neringen också kan ske via huden. 

Andra exempel som har fått rela-
tivt stor uppmärksamhet under senare 
år är de utegrillar och rökugnar, som 
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livsmedelssäkerhetsverket har sett sig 
tvunget att avlägsna från marknaden på 
grund av att dessa har avgett hälsovåd-
liga kemiska ämnen vid användningen. 
Här har orsaken varit att metallytorna 
har behandlats med målfärg som vid 
höga temperaturer bryts ner och fri-
gör hälsovådliga gaser. Med andra ord: 
Till EU-området importeras idag också 
produkter som är totalt olämpliga att 
använda för de ändamål de är avsedda 
för. I dessa fall har skadan dock varit 
mindre än den kun-
de ha blivit, eftersom 
den illaluktande och 
irriterande röken 
från metallfärgerna 
har fått konsumen-
ternas varnings-
lampor att blinka 
och produkterna 
kunde dras bort från 
marknaden relativt 
snabbt. Vi har kun-
nat konstatera, att de 
värmenedbrytnings-
produkter som fri-
görs vid upphettning 
av metallfärger ofta 
innehåller sensite-
rande, karcinogena 
och/eller irriterande 
ämnen.

Också möbler 
och skor har dragits 
bort från marknaden 
efter att de har kon-
staterats innehålla 
kraftigt sensiterande 
mögelgifter. Ett ex-
empel på detta är biociden dimetylfu-
marat som har gett upphov till allergis-
ka reaktioner och allvarliga hudbesvär 
hos hundratals konsumenter på olika 
håll i Europa. Biocider används i detta 
sammanhang närmast för att före-
bygga uppkomsten av mögel, eftersom 
detta kan skada produkterna under 
upplagringen och transporten i fuktiga 
förhållanden. Dimetylfumarat packas 
i allmänhet i små påsar som fästs vid 
möblerna eller textilierna eller placeras 
i förpackningslådorna. Ämnet frigörs 
från påsarna och impregnerar således 
de varor man vill skydda mot mögelan-
grepp.

En del biocider som enligt direktiv 
98/8/EG är förbjudna vid framställning 
av produkter inom EU är tillåtna i län-
der utanför EU-området. Detta har lett 
till att producenter utanför EU fritt kan 
använda biociderna ifråga och expor-
tera behandlade produkter till försälj-
ning inom EU.

Ovannämnda biocid, dimetylfu-

marat, är nu förbjuden inom EU. Från 
och med maj 2009 måste EU:s med-
lemsländer se till att produkter inne-
hållande ifrågavarande ämne inte når 
marknaden, att produkter som redan 
finns på marknaden avlägsnas och att 
de som redan har hunnit distribueras 
till konsumenter återbördas. 

Vi kan tacka det så kallade RAPEX-
systemet för att förbudet denna gång 
infördes ovanligt snabbt. RAPEX är ett 
system för snabbt informationsutbyte, 

där länder inom EU informerar varan-
dra om farliga produkter och åtgärder 
som berör dem. År 2009 gjorde med-
lemsländerna över 100 anmälningar till 
RAPEX gällande dimetylfumarat i olika 
konsumtionsvaror. 

RAPEX-systemet kan utnyttjas av 
såväl myndigheter, företag som konsu-
menter. I synnerhet köpmän och inkö-
pare gör klokt i att läsa veckosamman-
dragen, eftersom företagen själva har 
ansvar för produkternas säkerhet och 
är skyldiga att anmäla till myndighe-
terna om de upptäcker säkerhetsbrister 
och riskfaktorer i sina egna produkter. I 
början av 2010 överfördes informations-
systemets nationella kontaktpunkt till 
säkerhetsteknikcentralen Tukes. 

Man kan dock inte tillämpa RAPEX-
systemet på alla hälsoskadliga produk-
ter och tillsatsämnen som importeras. 
Det är klart att tullmyndigheterna inte 
har de resurser eller den kunskap som 
skulle krävas för att säkerställa att alla 
produkter som förs in i landet kan an-

Marrakech, segerpizza toppad med hjortkött, gröt på vägen 
”to go”. Mot det fantasifulla kontrasteras det robusta: kött-
skola och knivakademi. I matpatrullers bedömningar kan 
restauranger ännu lida av ”barnsjukdomar”, medan andra 
ger önskvärd(?) ”stressig adrenalinkick”.

Språket kring maten är som synes både beslöjande och 
avslöjande. Å ena sidan ett sken av hemtrevligt, ombonat 
pyssel, å den andra krigiskt, häftigt, strongt. I Sverige finns 
nu hela 150 bagerier som lanserar den nya ”surdegsvågen”, 
ett ”surdegsuppror” och dess ekologiska armé rycker fram, 
med recept på barkbröd i trossen. Fattigfolkets nödföda 
har blivit delikatess. Språket närmar sig också modebran-
schens, där ju symboliska krig varvas med ekologi. Modet 
håller nu på att bli mindre ”snabbmatsinriktat” läser vi . 
Snart talas om vintage i mat. En dansk kvinnlig konditor 
tyckte, när hon bredde krämen över tårtan, att det var som 
att smeta ljuv ansiktskräm på kinden.

Man kan göra försök till tolkningar. Vad är den rika väst-
världens mathysteri symptom på? I samma kanaler där vi 
frossar i läckerheter, fastar med dem som mäter sina ma-
gar i bantningsprogram och insuper djuppsykologi kring 
trådsmal anorexi, översköljs världen av hunger och törst. 
Åldringar slutar äta i sina ljuva hem av ensamhet och livs-
leda. Katastrofer, svältprogram och hjälpsändningar samlar 
stora summor. Här är det inte fråga om mat, utan om föda. 
Om överlevnad.

Hjärnkoll på maten heter en ny bok – en av tusenden – 
om konsten att äta rätt. Man lär sig undvika ”fällor” för att 
inte hamna i ”snabbmatsträsket”, fällor som lunchpaus och 
fredagsmys i TV-soffan.

Kanske det över huvud taget inte är mat i sig, som föda, 
välbehag och njutning, det gäller? Den moderna mänskan 
lever i ett spänningsfält mellan trygg överlevnad och ång-
estfull vällevnad. Vapnet är kroppen. Men inte som en or-
ganism, utan som ett individuellt, gränslöst utvecklings-
projekt där envar själv skall diagnosticera och disciplinera. 
En mäktig arsenal av kulturella mekanismer tas i bruk för 
kontroll, straff och frälsning, normerade av medikalisering, 
ideologi och politik. Det vilda- kroppsliga, det sexuellt-na-
turliga inte blott begreppsliggörs. Det dramatiseras, esteti-
ceras, exotiseras, miniatyriseras, monumentaliseras, imi-
teras, experimenteras, karikeras och ritualiseras. Målet är 
förvandling där förgängligheten skall upphävas. 

Därför matas vi hela tiden, överallt.  

Det söta livet

KOLUMN | BO LÖNNQVIST

I 
programmen Strömsö och Min 
morgon, som rullar på i Fin-
lands svenska television, är mat 
tydligen ett oundvikligt inslag. 
Man inte bara pratar om mat, 

tillreder mat och ger recept, man äter 
också inför publiken som får följa kä-
karnas rörelser, grymtningar och ett 
brokigt bordsskick. Detta är bara två 
program av ett tiotal som varje vecka 
enbart i Finland underhåller tittarna. 
Karakteristiska drag i TV-kockarnas 
show är ett betonande av att mat är ro-
ligt, att allt är enkelt och att råvarorna 
kommer från närmiljön. Man skrattar, 
leker med mat, lagar mat på ovanliga 
ställen, t.ex. ute på isen, och äter t.ex. 
på bastulaven. 

En TV-kock framhöll nyligen att 
livsstilsprogrammen är så viktiga för 
tittarna, för de får dem att känna sig 
som medaktörer, utan att det minsta 
behöva anstränga sig! Mycket av det 
som visas motsvarar inte traditionell 
matlagning utan består i att röra ihop 
olika halvfabrikat. Efter programmet 
får publiken kanske ty sig till påssoppa 
och makaronilåda?

Detta, nära nog patologiska, intres-
se för mat begränsar sig inte till födan. 
Inredningsmagasin fylls av det ”rätta” 
i hem, stil, färg och – kök. Arkitektur, 
design, möblering blir ”ett minerat fält 
av olika maktordningar”, skriver en ko-
lumnist i Svenska Dagbladet, med hän-
visning till utställningen Hem ljuva 
hem. Makten utövas av ett expertväl-
de. I vurmen för trender och inspira-
tion hör också recepten hemma. Man 
kan gå i kockskola, lära av experter och 
vara med om en festmåltid i Söderhal-
larna. Berikande, läcker, medelhavsin-
spiration är typiska attribut. Trendigt, 
så kallat internationellt, rörs ihop 
med nostalgiskt nationellt. Lammstek 

vändas och bearbetas utan risk. Av den-
na orsak kommer problemet i allmänhet 
fram först i det skede när containrarna 
eller förpackningarna öppnas av trans-
portfirmor eller återförsäljare eller när 
produkterna används av konsumenter-
na eller bearbetas inom industrin. 

Identifieringen av de ämnen som 
ger upphov till hälsoeffekterna är ofta 
en arbetsdryg och långsam process, 
eftersom vi vanligen har ytterst lite 
bakgrundsinformation att tillgå. Idag 

finns ett flertal bär-
bara/flyttbara ana-
lysinstrument på 
marknaden, t.ex. 
gaskromatografer, 
masspektrometrar 
och IR-instrument, 
vilka enkelt kan 
transporteras till 
den plats där mät-
ningen skall utföras 
och som därtill ger 
pålitliga resultat re-
lativt snabbt. Nack-
delen med dessa 
instrument är att de 
kräver erfaren per-
sonal med analytisk-
kemiskt kunnande. 

Vad som skulle 
behövas är enkla 
direktutvisande in-
strument som kunde 
användas av tullens 
och transportföreta-
gens egen personal 
och som skulle ge 
tillförlitliga resultat 

omedelbart när problemen upptäcks. 
Trots att utvecklingen inom kemisk 
analysteknik är väldigt snabbt har vi 
idag inga lämpliga validerade direkt-
utvisande mätinstrument som kunde 
användas för detta ändamål.

Tullen i Hamburg har relativt ny-
ligen tagit i bruk ett multidetektorin-
strument som har gett lovande resultat, 
men ingen officiell validering av detta 
har ännu gjorts. Ett annat dilemma i 
sammanhanget är att inga gränsvärden 
har fastställts för emissioner från nor-
mala bruksvaror. 

Den enda möjligheten att förhala, 
eller i bästa fall förhindra, hälsovåd-
liga ämnen och produkter att nå EU-
området tycks för tillfället vara en 
skärpt vaksamhet hos myndigheter och 
konsumenterna själva. Vi måste som 
konsumenter i högre grad än hittills 
reagera, klaga och göra anmälningar 
till konsumentskyddsmyndigheterna 
när vi stöter på illaluktande och hälso-
vådliga konsumtionsvaror.  

Trots att utvecklingen inom kemisk 
analysteknik är väldigt snabbt har 
vi idag inga lämpliga validerade 
direktutvisande mätinstrument som 
kunde användas för detta ändamål.


