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TACK 
 
     Jag skulle vilja tilldela ett stort tack till alla de intervjupersoner och de kommuner som har 

ställt upp och tagit sig tid att svara på mina frågor och låtit mig genomföra denna 

undersökning.  

Ett särskilt tack till Birgitta Tullgren på Halmstads Kommun, som hjälp av sin positiva 

inställning och sitt medverkande kommit med en massa bra idéer och erfarenheter på hur jag 

skulle genomföra denna undersökning. Även Kerstin Rolleberg på Högskolan i Halmstad ska 

ha ett tack för all hjälp och vägledning jag fått under arbetets gång.  

Sist men inte minst vill jag ägna ett stort och varmt tack till min vän Helena Andersson som 

stöttat mig i ur och i skur och som hjälpt mig med mitt skrivande.  

 

Tack alla för att ni har gjort denna undersökning till verklighet.  
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SAMMANFATTNING 
     De flesta av oss besöker någon gång i livet en restaurang för att få koppla av och äta en 

god bit mat. Vi litar då på att maten som vi serveras är av god livsmedelssäkerhet och att vi 

inte blir matförgiftade. 

Som konsument har du oftast ingen insyn om vad som händer i köket på en restaurang. Vad 

pågår egentligen där maten som vi ska äta bereds? Ett införande av ett Smiley system skulle 

kunna hjälpa dig som konsument i val av restaurang. 

 

Jag är en av dem som alltid brukar vara noga med mitt val av restaurang när jag äter ute. Som 

konsument vill jag att det ska se trevligt och rent ut, men man ser oftast inte in i köket där 

själva maten bereds för att senare serveras.  

Restaurangkonsumenter idag i Halmstad kommun har en väldigt liten insikt i hur det ser ut 

och vad som föregår bakom de stängda dörrarna till köken på restauranger. 

 

År 2005 gjordes en utredning (SOU 2005:44) av Statens offentliga undersökningar om 

införandet av ett Smiley system för att öka arbetet med livsmedelssäkerheten hos 

livsmedelföretagare och för att ge restaurangkonsumenter ett hjälpmedel i val av restaurang. 

Införandet av detta förslag röstades ner av Jordbruksdepartementet och har sedan dess inte 

varit aktuellt.  

 

Idag finns det dock några kommuner i Sverige som antagit detta system frivilligt och en del 

av min undersökning har gått ut på att få en inblick i hur deras arbete ser ut och om det har lett 

till ökad livsmedelssäkerhet hos livsmedelsföretagarna. Jag har även undersökt hur 

restaurangkonsumenter i Halmstad skulle se på ett införande av ett Smiley system där 

livsmedelsföretagare blir tvingade att offentliggöra sina resultat från sin livsmedelsinspektion. 

Det innebär även att det sätts upp en sammanfattande kontrollrapport på en väl synlig plats i 

restaurangen så att restauranggästerna kan ta del av denna. Beroende på inspektionens resultat 

sätts även en dekal upp så att resultatet kan ses direkt utan att läsa den sammanfattande 

kontrollrapporten. 

 

Undersökningen utfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer, detta för att få en inblick i hur 

restaurangkonsumenter i Halmstad ser och känner inför ett införande av ett Smiley system. 

Intervjupersonerna var i åldrarna 20 – 50 år och var slumpmässigt utvalda. Efter analys av det 

material jag fick fram genom de genomförda intervjuerna visade det sig att 
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restaurangkonsumenter i Halmstad upplever att ett Smiley system enbart för med sig positiva 

konsekvenser. Medvetenhet och insikt var två återkommande ord i intervjuerna och en positiv 

känsla genomsyrade alla intervjuer. De kommuner jag valde att intervjua var två stora 

kommuner och två små kommuner som alla arbetar efter ett Smiley system, detta för att se om 

det fanns någon skillnad i hur deras arbete med systemet ser ut. Efter att jag mottagit svar på 

de frågeställningar jag ställde till de valda kommunerna har jag dragit slutsatsen att arbetet 

med ett Smiley system i överlag fungerar bra i kommunerna men att systemet generellt har 

medfört mera arbete och engagemang.  
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ABSTRACT 
     Most of us sometimes in life visit a restaurant to relax and eat some good food. In that 

case, we trust that the food they are serving is of good quality and safe which prevent food 

poisoning. As a consumer you mostly do not have any insight what’s happening in the kitchen 

at the restaurant. What is really going on when they prepare the food? An introduction of the 

Smiley system could help you as a consumer in the choice of restaurant.  

 

 I am one of those who always are careful when I choose restaurant. You want it to look nice 

and clean, but mostly you don’t see the kitchen where the food is prepared.  

Restaurant consumers in the municipality of Halmstad many people has little knowledge what 

the restaurants looks like and what’s going on behind the closed doors to the kitchen.  

 

In the year of 2005 there was an investigation done (SOU 2005:44) by the government’s 

public investigations about the introduction of a Smiley system with the purpose to increase 

the work with the food safety regarding to provisions and to give the consumers insights in 

the choice of restaurant. The Department of Agriculture voted against the introduction of this 

proposal and since then nothing has happened in the municipality of Halmstad.   

 

Today there are a few municipalities in Sweden that has voluntarily adopted the Smiley 

system and as a part of my examination has been a research of the insight on how their work 

looks like and if it has lead to an increased safety regarding provisions. I also have 

investigated how the restaurant consumers in Halmstad would think of the introduction of a 

Smiley system, where the food business would be forced to make the results from a food 

inspection public. They will also be forced to put a summary on a visible place in the 

restaurant. Depending on the results by the inspector, the restaurant will get a decal. By doing 

so, the consumer can look at the decal and do not have to read the summary.  

 

 The examination has performed by qualitative interviews to get an insight into what the 

restaurant consumers in Halmstad are thinking of the Smiley system and the introduction of it. 

The interviewed persons have been in the age of 20 to 50 years old and have been chosen 

randomly. After an analysis of the material I got from the interviews I could see that the 

restaurant consumers in Halmstad think that an introduction of a Smiley system would be 

positive. Awareness and insight has been two recurring words in the interviews and the 

interviews where pervaded positive.  
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The municipalities that I choose to interview are two big cities and two small cities that are 

working with the Smiley system. I made this choice to see if it was any difference in their 

work by the Smiley system. Questions were sent to the responsible for each municipality via 

mail. As I got the answers back I came to the conclusion that the Smiley system for most part 

worked well in each municipality and also that the introduction of the system has brought 

more work and commitment. 
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1. DEFINITIONER  
     I detta arbete kommer jag att använda begrepp som är definierade i Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och 

krav för livsmedelslagstiftningen, om inrättande av Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om 

livsmedelshygien och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 

29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- 

och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd. 

 

Anläggning – varje enhet i ett livsmedelsföretag  

 

Egenkontroll – den del av verksamhetens kvalitetssäkring som genomförs för att kontrollera 

att gällande lagstiftning följs. 

 

Grundförutsättningar – en benämning för stödjande rutiner som behövs för flertalet 

livsmedelsföretag oavsett bransch för att en säker tillverkning ska uppnås. 

 

GHP – Good Hygiene Praxis, grundförutsättningar för livsmedelshygien. 

 

GMP – Good Management Praxis, förutsättningar för en god tillverkningssed, vilket 

inkluderar redlighet. 

 

HACCP – Hazard Analysis of Critical Control Points, system som identifierar, bedömer och 

styr faror som är viktiga för livsmedelssäkerheten. 

 

Inspektion – undersökning av varje aspekt av livsmedel för att kontrollera efterlevnaden av 

de rättsliga kraven i livsmedelslagstiftningen. 

 

Kontroll – kontroll av om specificerade krav har uppfyllts, genom undersökning och 

bedömning av sakligt underlag. 

 

Kontrollmyndighet – de myndigheter som utövar kontroll över efterlevnaden av 

livsmedelslagstiftningen. 
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Livsmedel – alla ämnen eller produkter, oberoende av om de är bearbetade, delvis bearbetade 

eller obearbetade, som är avsedda att eller rimligen kan förväntas att förtäras av människor. 

 

Livsmedelsföretag – varje privat eller offentligt företag som med eller utan vinstsyfte 

bedriver någon av de verksamheter som hänger samman med alla stadier i produktions-, 

bearbetnings- och distributionskedjan av livsmedel. 

 

Livsmedelsföretagare – de fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att kraven i 

livsmedelslagstiftningen uppfylls i det livsmedelsföretag de driver. 

 

Livsmedelshygien – de åtgärder och villkor som är nödvändiga för att bemästra faror och 

säkerställa att livsmedel är tjänliga med hänsyn till deras avsedda användningsområde. 

 

Offentlig kontroll – varje form av kontroll som utförs av den behöriga myndigheten eller av 

gemenskapen i syfte att kontrollera efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen. 

 

Revision − en systematisk och oberoende undersökning för att avgöra om verksamheter och 

resultatet från dessa överstämmer med planerade åtgärder och om åtgärder har genomförts på 

ett effektivt sätt och är lämpliga för att nå målen. 

 

Slutkonsument – den slutliga konsumenten av ett livsmedel som inte kommer att använda 

livsmedlet som en del i ett livsmedelsföretags verksamhet. 
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2. INLEDNING 

     Regeringen beslutade den 28 oktober 2004 (dir. 2004:147) att tillkalla en utredare med 

uppdrag att utreda olika metoder att informera konsumenter om resultaten från 

livsmedelskontrollen i syfte att förbättra livsmedelshanteringen och egenkontrollen inom 

livsmedels- och restaurangnäringarna. År 2005 gjordes en utredning av ett så kallat ”Smiley 

system” som går ut på att offentliggöra kontrollresultat från livsmedelsinspektioner på ett 

enkelt och förståeligt sätt, ett förslag lades fram. På hur det skulle se ut och införandet av 

detsamma. Förslaget röstades ner av jordbruksministern och sen dess har projektet legat på is. 

Det finns dock några kommuner i Skåne som jobbar aktivt med att offentliggöra 

kontrollresultaten från livsmedelsinspektionerna. Dessa kommuner har tagit efter Danmark 

och jobbar efter ett så kallat ”Smiley system”. Systemen de jobbar med ser dock inte riktigt ut 

som det som införts i Danmark eller det förslag som lagts fram i Sverige. Men i det stora hela 

så jobbar man och strävar efter samma målsättning. Några av de kommuner som idag arbetar 

med detta system är bland annat Helsingborg, Malmö, Hässleholm och Örkelljunga. 
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3. PROBLEMFORMULERING 
     Danmark har sedan några år tillbaka antagit ”Smiley systemet”. Det har gjorts en utredning 

i Sverige (SOU 2005:44) angående ett införande av ett liknande system. Utredningen, SOU 

2005:44, som tagits fram av Statens offentliga utredningar, vänder sig till de 

livsmedelsföretag som är registrerade och godkända och som säljer livsmedel direkt till en 

slutkonsument, ett exempel på detta är restauranger och butiker, samt företag som säljer 

livsmedel till annan livsmedelsföretagare.  

Enligt EU:s nya ramverk för livsmedelshygien ska livsmedelsföretagare antingen registreras 

eller godkännas av en myndighet innan de får bedriva sin verksamhet1.  

     Olika livsmedelsföretag kan i detta sammanhang delas in i tre grupper: 

 

• De företag som saluhåller direkt till slutkonsument och som 

kontrolleras någon eller några gånger inom en planerad tidsperiod, 

exempelvis restauranger. 

• De företag som inte saluhåller direkt till slutkonsument och 

som kontrolleras någon eller några gånger inom en planerad 

tidsperiod, exempelvis mejerier. 

• De företag som inte saluhåller direkt till slutkonsument och 

som kontrolleras under produktion, exempelvis köttanläggningar.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Artikel 6 i (EG) 852/2004  
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4. BAKGRUND 
     I Sverige sker idag inte något regelmässigt offentliggörande av resultaten från 

livsmedelskontrollen hos livsmedelsföretagare. Kontrollmyndigheterna bestämmer själva om 

och på vilket sätt de vill offentliggöra resultaten. Som konsument är du för det mesta hänvisad 

till att besöka myndigheternas hemsidor eller kontakta myndigheterna för att få ta del av 

sådan information. En rapport från ett kontrollbesök hos ett livsmedelsföretag är en offentlig 

handling när den är färdigställd och expedierad hos kontrollmyndigheten. Efter att 

myndigheten har sekretessprövat uppgifterna i handlingen, främst enligt 8 kap. 6−7 §§ 

sekretesslagen2, lämnas den vanligtvis ut, det vill säga handlingen bedöms som offentlig och 

lämnas till den som begär att få ta del av den.  

Av Sveriges kommuners rapportering till Livsmedelsverket framgår att avvikelser från 

livsmedelslagstiftningen noteras i genomsnitt hos de besökta och kontrollerade 

livsmedelsanläggningarna. Dessa avvikelser kan resultera i matförgiftningar som kan innebära 

ett stort lidande för konsumenter som drabbas och även leda till stora kostnader för samhället. 

Ett stort antal matförgiftningar som sker idag rapporteras aldrig in till kontrollmyndigheter 

och det bidrar till ett stort mörkertal.  

Båda dessa faktorer, brister i resultat från kontroll och antalet matförgiftningar indikerar att 

det finns ett behov av att införa ett verktyg som höjer företagares ambitionsnivå när det gäller 

livsmedelssäkerhet.  

Livsmedelsföretagare oroar sig alltid för dåligt rykte då det kan påverka deras försäljning och 

detta har visat sig vara en av de drivande motivationskrafterna för att öka och förbättra deras 

livsmedelshantering. Denna motivationskraft kan öka ytterligare om ett system där resultaten 

från kontrollerna blir offentliga och direkt synliga för konsumenter och andra intressenter. 

Detta system skulle kunna skapa en kommersiell drivkraft för livsmedelsföretagare att i större 

omfattning nå upp till kraven som sätts upp i livsmedelslagstiftningen.  

Ett offentliggörande av kontrollresultat skulle innebära att myndigheternas arbete synliggörs 

på ett helt annat sätt än det gör idag. Av kontrollrapporten som ska sitta uppe hos 

livsmedelsföretagaren ska det bland annat framgå när kontrollen genomfördes, på vems 

initiativ och vilka områden som kontrollerades vid tillfället samt resultat.   

Offentliggörandet av resultat skulle leda till att konsumenter på ett enklare sätt än idag kan se 

om livsmedelsföretagare och myndigheter uppfyller de krav som lagstiftningen ställer.  

                                                 
2 Sekretesslagen (1980:100). 
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Denna insikt för konsumenter skulle kunna ge ett ökat förtroende inte bara för 

kontrollmyndigheten utan även för livsmedelsföretagarna.  
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5. SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 
     Det övergripande syftet med detta arbete är att undersöka hur restaurangkonsumenter, i 

åldrarna 20 – 50 år, i Halmstad kommun ser på införandet av ett sådant system och även ta 

reda på hur kommuner i Sverige som idag jobbar efter detta system tycker att det fungerar och 

om det har gett några synliga förbättringar.  

 

Dessa är de frågeställningar som ställts och hållits i åtanke under arbetets gång. De är 

formade efter att nå arbetets syfte och frågeställningarna är följande: 

• Varför har ”Smiley systemet” inte antagits i Sverige? 

• Har de kommuner som jobbar med detta system sett någon skillnad i 

livsmedelssäkerheten? 

• Vilken inställning har Konsumenter till detta system? 
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6. SMILEY SYSTEMET I ANDRA LÄNDER 
     Offentliggörande finns i bland annat i Danmark och Toronto. Här är livsmedelsföretagare 

skyldiga att sätta upp myndighetens kontrollresultat på en plats där konsumenter med lätthet 

kan se det. Rapporten publiceras också på kontrollmyndighetens hemsida.  

      

I Danmark redovisas resultatet i en kontrollrapport. För livsmedelsföretag 

som säljer direkt till slutkonsument sammanfattas omdömet i fyra olika kategorier som 

symboliseras i en skrattande, en leende, en sammanbiten eller en sur ”Smiley-gubbe”. 

Kategorierna är inga avvikelser, påpekanden men inget allvarligt, föreläggande eller förbud 

respektive bötesföreläggande, polisanmälan eller återkallande av godkännande. Resultatet 

från de fyra senaste kontrollbesöken redovisas i kontrollrapporten. För företag som inte 

saluhåller till slutkonsument sammanfattas kontrollresultatet i stället med siffrorna 1−4. 

Livsmedelslagstiftningen har delats in i ”Smiley-regler” och andra regler. Alla regler 

kontrolleras inte vid varje kontrollbesök. Varje kontrollområde får ett resultat och det är det 

sämsta resultatet som bestämmer vilken ”Smiley” som ska sammanfatta kontrollresultatet. 

Områdena är bland annat livsmedelshygien, utbildning, egenkontroll och märkning3.  

      

I Toronto offentliggörs hur livsmedelsföretagare uppfyller förutsättningarna för en bra 

hygienpraxis med hjälp av färgerna grönt, gult och rött. Grönt står för ”PASS”, det vill säga 

att verksamheten i huvudsak uppfyllde kraven. Gult står för ”CONDITIONAL PASS” och 

innebär att avvikelser som kan innebära hälsorisker noterades. Ägaren ska åtgärda bristerna 

direkt och en uppföljande kontroll ska ske inom 48 timmar. Rött står för ”CLOSED” och 

innebär att en eller flera avvikelser som kan innebära att en hälsofara noterades och att 

företaget tvingats att stänga ner sin verksamhet4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 http://www.findsmiley.dk/da-DK/index.htm 
4 http://www.toronto.ca/index.htm 
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7. FÖRSLAGET AV INFÖRANDET AV SMILEY SYSTEM I SVERIGE  
     I dagsläget finns det ett behov och även ett krav på att resultaten från livsmedelskontroller 

ska bli offentliga och tillgängliga för allmänheten och andra intressenter. Själva 

livsmedelskontrollen behöver förbättras och det måste väckas eller i vissa fall skapas ett 

kommersiellt intresse hos livsmedelsföretagare att arbeta mer aktivt med frågor som rör 

livsmedelssäkerheten. Det kan vara svårt som enskild konsument att ha kunskap om 

livsmedelssäkerhet hos olika företagare och kunna bedöma om livsmedlet man köper är 

säkert. Den lilla information som konsumenter har vid ett köptillfälle, såsom smak och lukt är 

ofta för lite för att kunna avgöra om ett livsmedel är ätbart utan att medföra risker som till 

exempel matförgiftning. Som livsmedelsföretagare har man oftast både bättre kunskap och 

större insikt vad gäller de åtaganden och krav som måste uppfyllas för att säkerställa en 

hygienisk livsmedelshantering. Detta faktum brukar kallas asymmetrisk information5.  

     Förslaget som tagits fram för systemet att offentliggöra resultat från livsmedelskontrollen 

skall vara tvingande för både livsmedelsföretagare och kontrollmyndigheter.      

     Anledningen till att systemet skall vara tvingande är att livsmedelsföretagare gärna vill 

offentliggöra positiva resultat, men för att systemet skall få avsedd verkan måste det därför 

även vara tvingande att offentliggöra även negativa resultat.  

     En annan anledning till att systemet skall vara tvingande är att man vill att Sveriges alla 

kommuner ska anta och jobba efter det framtagna systemet. Anledningen till det är att öka 

förutsättningarna för en likvärdig och effektiv livsmedelskontroll i kommunerna. Idag fördelar 

kommuner sina resurser olika vilket leder till att livsmedelskontrollerna kan skilja sig markant 

från kommun till kommun. Detta fenomen göra att restaurangkonsumenter i de olika 

kommunerna inte kommer få samma tillgång till och information om resultaten från 

livsmedelskontrollerna. Många konsumenter kommer då att bli hänvisade till myndigheternas 

hemsidor alternativt till att begära att få handlingar utlämnade.  

     Det är idag endast ett fåtal konsumenter som begär att få ta del av sådana handlingar då de 

upplever att det är omständligt och tidskrävande och att det kan vara svårt att få en 

övergripande bild av enstaka kontrollrapporter från en livsmedelsföretagare.  

     Det är viktigt att alla kommuner tillämpar ett enhetligt system, detta för att det skall gynna 

både kontrollmyndigheter, producenter, konsumenter och andra intressenter.  

                                                 
5 Christian Jörgensen, Analys av möjliga ekonomiska konsekvenser av att offentliggöra 
resultatet av livsmedelstillsyn, Livsmedelsekonomiska institutet, den 4 april 2005, s. 2. 
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Utredningen bedömer att skälen för en likvärd och effektiv kontroll samt möjligheten för 

konsumenter att lätt få tillgång till information om livsmedelssäkerheten hos 

livsmedelsföretagare är starkare än den rätt som kommuner har att själva fördela sina 

ekonomiska resurser.  

     Dock skall livsmedelsverket kunna, helt eller delvis, föreskriva undantag från kravet av att 

offentliggöra sina kontrollresultat.   

De företag som kan få undantag på offentliggörandet är de livsmedelsföretag som kommer få 

en mycket låg kontrollfrekvens (ett få antal besökstillfällen). Tidsintervallen mellan besöken 

kan då vara så långa att konsumenter ifrågasätter riktigheten av det offentliga resultatet.  

Även tillfälliga verksamheter som endast bedrivs under mycket kort tid, till exempel under 

marknader och festivaler kan få undantag på offentliggörande av resultat, då dessa resultat har 

liten eller ingen betydelse för konsumenterna.  

     För dessa typer av verksamheter samt eventuellt för ytterligare några kan det finnas 

anledning att överväga om de ska undantas från skyldigheten att offentliggöra resultatet från 

inspektionstillfällena. På grund av detta bör därför Livsmedelsverket ha en rätt att föreskriva 

om sådana undantag.  

7.1 Redovisning av resultat – En sammanfattad kontrollrapport  
     Kontrollresultaten från inspektioner skall redogöras i en sammanfattande kontrollrapport. 

Denna kontrollrapport skall vara tillgänglig på en väl synlig plats nära entrédörren till 

livsmedelsanläggningen hos de företag som saluhåller till slutkonsument och även läggas ut 

på kontrollmyndighetens hemsida. Även de tre senaste kontrollbesöken ska finnas 

sammanställda i den sammanfattande kontrollrapporten, detta för att konsumenter skall kunna 

se om livsmedelsföretagaren har uppfyllt lagstiftningens krav vid flera kontrolltillfällen. Detta 

ger även livsmedelsföretagaren en chans att visa att han/hon uppfyllt de krav som ställts på 

verksamheten. En av lagstiftningens huvudsakliga uppgifter är att få företagare att arbeta 

långsiktigt och strukturerat med livsmedelssäkerhet. Att då regelmässigt offentliggöra 

kontrollresultat under en längre tid kan leda till ett ökat intresse för ett sådant arbete. 

Företagare kan även visa att de åtgärdat de brister som kanske noterats vid tidigare 

kontrollbesök. Detta kan stärka konsumenters förtroende för livsmedelföretagare och även 

inge en trygghet när de skall göra sina val.    

     Skälet till att ha en sammanfattande kontrollrapport är att en fullständig sådan kan vara 

mycket omfattande och teknisk. Informationen i den kan vara svår och tidskrävande att läsa 

samt även innehålla uppgifter som inte alla konsumenter har något intresse av. Det är därför 
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viktigt att man förenklar och sammanställer resultaten på ett sådant sätt att det väcker ett 

intresse hos konsumenter och att de känner att de vill ta del av det som står.   

     Livsmedelsföretagets namn och adress måste också anges i rapporten och om företaget har 

fler anläggningar som ingår i kontrollrapporten måste även de anges med kontrollnummer 

eller annat identifikationsnummer. Exempel på sådan identifikation är fastighetsbeteckningar.  

Det ska även framgå om kontrollen var en rutinkontroll, en uppföljningskontroll, om den 

ingick i ett projekt eller om det var företagaren som beställt en extra kontroll. När det gäller 

företag som kontrolleras under produktion, exempelvis köttproduktionsanläggningar ska det i 

stället för rutinkontroll anges att rapporten upprättats efter en revision. En revision är en 

kontroll av ett företags egenkontroll, det vill säga företagets kontrollsystem, rutiner och 

dokumentation. Vid en inspektion kontrolleras de faktiska förhållandena hos verksamheten. 

Det skall också finnas en informationstext var man kan hitta övriga resultat från den offentliga 

kontrollen samt att information om livsmedelskontroll finns på Livsmedelsverkets hemsida. 

     Det skall även framgå om verksamheten som pågår överrensstämmer med registreringen 

eller godkännandet. Om detta inte stämmer måste livsmedelsföretagaren lämna in en anmälan 

eller ansökan om ändrade förhållanden, om så inte sker har livsmedelsföretagaren inte följt 

lagstiftningen. En sådan avvikelse bedöms idag som allvarlig och ingår i underlaget för 

helhetsomdömet av ett livsmedelsföretag.  

     Vidare ska det även framgå om den tidigare kontrollrapporten med tillhörande dekal satt 

på ett synligt respektive anvisat ställe vid kontrollen. Om de inte gjorde detta skall det dock 

inte ingå i underlaget för helhetsomdömet. Uppgifterna från kontrollen skall finnas 

tillgängliga på kontrollmyndighetens hemsida och om livsmedelföretagare inte offentliggör 

resultatet på anvisat sätt kan han/hon dömas till böter. 

     Den sammanfattande kontrollrapporten skall även innehålla uppgifter om de 

systemområden som skall, respektive har, kontrollerats vid tillfället för inspektionen. Den 

sammanfattande kontrollrapporten skall också redogöra för vilka systemområden som har 

kontrollerats. Systemområdena framgår av förordningen om livsmedelslagstiftningen och i 

hygienförordningen.  

     Ett av systemområdena är om livsmedelsföretagaren har ett fungerande system för kontroll 

av de hygieniska förhållandena, de så kallade grundförutsättningarna för god hygienpraxis 

(GHP), som kan vara utbildning, pesonalhygien, skadedjur, underhåll och 

temperaturmätningar6.  

                                                 
6 Artikel 4 i (EG) 852/2004. 
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     Ett annat kontrollområde är de så kallade HACCP-principerna7. Det innebär att företagaren 

skall ha ett system som identifierar, bedömer och styr faror som är extra viktiga för 

livsmedelssäkerheten.  

Vidare systemområden som skall kontrolleras är föreskrivna rutiner och mikrobiologiska eller 

kemiska kriterier8.  

     Redlighet är ett av de systemområden som skall kontrolleras och som ingår i 

förutsättningarna för god tillverkningssed, (GMP)9.  

     Området redlighet innebär bland annat att inspektören kontrollerar om tillverkningen sker 

enligt specifikation och att märkning och annan presentation inte vilseleder konsumenter. 

Ett regelmässigt offentliggörande av kontrollresultat bör även innehålla resultatet från 

redlighetskontroller. Risken är annars att frågor som rör redlighet kommer i skymundan och 

inte blir uppmärksammade på samma sätt som livsmedelshygieniska frågor.  

     Det skall även finnas möjlighet att publicera kontrollresultatet från ett område som är 

specifikt för det livsmedelsföretag som kontrollerats. Omfattningen av varje kontroll skall 

anpassas efter verksamheten då alla är företag är unika och arbetar på olika sätt med sin 

livsmedelssäkerhet. Kontrollerna skall vara effektiva och ändamålsenlig. Med det menas att 

alla kontrollområden inte alltid behöver kontrolleras och för vissa företag är inte alla områden 

alltid aktuella.  

     Förutom den sammanfattade kontrollrapporten skall även övriga resultat från den 

offentliga kontrollen eller annat bedömningsunderlag, publiceras på kontrollmyndighetens 

hemsida. Myndigheten kan nämligen ha mer information som är relevant för konsumenter än 

vad som framgår av den sammanfattande rapporten till exempel checklistor. I dag har 

kommuner egna hemsidor där information från de lokala myndigheterna publiceras. För att 

sådan information skall vara lätt att hitta bör därför även resultaten från den kommunala 

livsmedelskontrollen publiceras där.  

     I modellen för de datoriserade inspektionerna finns förutom utarbetade 

inspektionsrapporter även checklistor och hjälpredor10. I arbetet för att utveckla likvärdiga 

livsmedelskontroller har myndigheterna arbetat fram enhetliga och fullständiga rapporter för 

olika typer av livsmedelsföretag. Detta är ett resurskrävande arbete och idag finns det 

fortfarande mycket kvar att göra. Men det finns idag enhetliga rapportmallar utarbetade för 

                                                 
7 Artikel 5 i (EG) 852/2004. 
8 Artikel 4 3 punkten a) i (EG) 852/2004. 
9 Artikel 8 och 16 i (EG) 178/2002 och artikel 10 punkt 2 d) i (EG) 882/2004. 
 
10 Se vidare på www.slv.se/ offentlig kontroll/ datoriserade inspektioner och  bilaga 8. 
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vissa typer av livsmedelsföretag. För andra typer av livsmedelsföretag kan mallarna som 

används skilja sig åt markant, både i form och till innehåll.  

     Utredningen föreslår vidare att man i den sammanfattade kontrollrapporten ska använda sig 

av tre olika helhetsomdömen. Dessa är: 

 

• Ingen avvikelse, 

• Ett fåtal mindre avvikelser, och 

• Ett flertal mindre avvikelser eller en eller flera allvarliga avvikelser 

 

     I den nuvarande lagstiftningen finns det ingen reglering av hur avvikelser från regelverket 

ska dokumenteras. I de datorbaserade inspektionerna sammanställer programmet automatiskt 

avvikelserna som är noterade i checklistan i inspektionsrapporten. Utifrån antal avvikelser och 

allvarlighetsgrad får företaget helhetsomdömet ”godkänd” eller ”underkänd”. I anknytning till 

helhetsomdömet ”godkänd” framgår om avvikelser påpekats eller inte. Företaget får 

helhetsomdömet ”underkänd” om inspektören noterat fyra eller fler avvikelser under antingen 

”Dokumentation från företagets egen övervakning” eller fyra eller fler avvikelser under övriga 

rubriker eller om inspektören noterade minst en allvarlig avvikelse. 

     Begreppet godkänd förekommer i livsmedelsförordningen där används det för att beskriva 

det särskilda beslut som kontrollmyndigheten fattar efter att ha bedömt om lokalen med dess 

inredning blivit färdigställd för sitt ändamål11. Samma förordning redogör också för att ett 

godkännande av livsmedelslokalen kan dras tillbaka. En livsmedelsanläggning får endast 

godkännas om alla giltiga krav i lagstiftningen uppfylls12. Begreppet ”underkänt” finns inte 

definierat i livsmedelslagstiftningen. I den datoriserade inspektionen innebär omdömet att 

myndigheten funnit sådana avvikelser från lagstiftningen att de bedömer att verksamheten inte 

bedrivs tillfredsställande.  

     I utredningen som lagts fram finns inte dessa uttryck utan de har ersatts med; ”ingen 

avvikelse”, ”ett fåtal mindre avvikelser” och ”ett flertal mindre avvikelser eller en eller flera 

allvarliga avvikelser” från livsmedelslagstiftningen noterade. Dessa bedömningar anser 

statens offentliga utredningar upplyser mottagaren på ett tydligt sätt att en kontrollrapport är 

ett beslut som kan vara underlag till ett annat beslut.  

Med en mindre avvikelse menas att en avvikelse innebär ett problem men normalt inte utgör 

en omedelbar hälso- eller redlighetsrisk och med en allvarlig avvikelse kan menas när det 

                                                 
11 Artikel 8 och 16 i (EG) 178/2002 och artikel 10 punkt 2 d) i (EG) 882/2004. 
12 Artikel 31 2 punkten c) i (EG) 882/2004. 
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finns risk för att produkten blir skadlig för hälsan eller otjänlig som människoföda eller för att 

redligheten uppenbart äventyras. 

Det är svårt att allmänt fastställa hur många mindre avvikelser en livsmedelsföretagare kan ha 

utan att problemen utgör en omedelbar hälso- eller redlighetsrisk, detta ska i så fall bedömas 

som allvarlig avvikelse. 

Hur många avvikelser som kan accepteras kan bero på hur många kontrollpunkter som ska 

kontrolleras 

     När checklistor tas fram kan man göra avvägningar om antal avvikelser. För de områden 

som redan i dag har checklistor som tagits fram av Livsmedelsverket föreslås att dessa 

brytpunkter även ska används i systemet för offentliggörande av kontrollresultat. 

     I den sammanfattande rapporten är inte systemområdena närmare beskrivna. Det är heller 

inte beskrivet vad som är ett fåtal eller ett flertal mindre avvikelser eller en allvarlig avvikelse. 

En sammanfattande kontrollrapport är ett beredningsbeslut. Med det menas att det inte finns 

någon skyldighet att motivera beslutet i rapporten13. Avsikten med den sammanfattande 

rapporten är att underlätta för konsumenter att lätt och snabbt kunna ta del av innehållet. Detta 

ställer krav på att den är kort så att den inte är tidskrävande för att konsumenter skall förstå 

innehållet.  

Utredningen menar att den skall innehålla en beskrivning av den eller de avvikelser som har 

noteras och hur eller dessa bedömts var för sig.  

     Genom att de tidigare kontrollresultaten finns noterade i rapporten kan man utläsa om de 

noterade avvikelserna åtgärdats. Och för att förtydliga detta anses att det är bra om detta också 

skrivs i motiveringstexten.  

     Det kan vara intressant för myndigheter, konsumenter och andra intressenter att veta vilken 

inställning livsmedelsföretagaren har till de noterade avvikelserna. Det skall därför finnas 

möjlighet att anteckna om livsmedelsföretagaren frivilligt åtar sig att åtgärda noterade brister 

och när åtgärderna är planerade att vara klara. Den sammanställda rapporten skall även 

signeras av inspektören och av livsmedelsföretagaren. Livsmedelsföretagaren skall också ha 

möjlighet att kommentera den sammanfattande rapporten. Genom att fylla i en ruta för om 

han är: 

 

• enig, 

• oenig, 

                                                 
13 Motiveringsskyldighet framgår av 20 § Förvaltningslagen. 
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• om fel kommer att åtgärdas omedelbart, eller 

• annat 

 

     Efter den sista rutan kan företagaren signera. Detta fält är det enda i rapporten som 

livsmedelsföretagaren har rätt att skriva i.  

     Det skall också finnas en blankett hos tillsynsmyndigheten som företagare kan använda för 

mer utförliga kommentarer om rapporten. Denna blankett skall på initiativ av 

livsmedelsföretagaren kunna sättas upp i livsmedelsanläggningen och om företagaren kräver 

skall den även publiceras på kontrollmyndighetens hemsida tillsammans med övrigt material. 

      

     En kontrollrapport där avvikelser från lagstiftningen dokumenteras är ett resultat av 

myndighetsutövning14. Man får inte fatta ett slutligt beslut utan att livsmedelsföretagaren fått 

möjlighet att uttala sig över resultaten från inspektionen inom en bestämd tid. Om avgörandet 

inte kan skjutas upp kan myndigheten avgöra ärendet. Både den sammanfattande 

kontrollrapporten och övriga resultat ska därmed överlämnas till livsmedelsföretaget. Detta 

kan ske personligen eller genom brev15. 

     Både inspektören och livsmedelföretagaren skall signera den sammanfattande 

kontrollrapporten. Den rapport som publiceras på myndighetens hemsida skall dock inte vara 

signerad av livsmedelsföretagaren.  

     För att effektivisera kontrollen kan inspektören erbjuda livsmedelsföretagaren en 

åtgärdsplan. I den sammanfattande kontrollrapporten skall det finnas ett fält där inspektören 

kan fylla i om och i så fall när livsmedelsföretagaren åtar sig att åtgärda bristerna. Ett sådant 

åtagande måste vara frivilligt från livsmedelsföretagarens sida, annars glider rapporten över 

till att bli ett föreläggande, vilket är samma som ett slutligt beslut i ärendet16. 

 

     I ett kontrollärende är det, det slutliga beslutet som kan få markanta verkningar för en 

livsmedelsföretagare. För att inte handläggningen av ett ärende skall bli onödigt långt är det 

ett sådant beslut som kan överklagas, medan beslut under utredningen vanligtvis inte kan 

överklagas17. Om livsmedelsföretagaren och kontrollmyndigheten inte är överrens kan 

                                                 
14 Ragnemalm, H., a.a., s. 32. 
15 Framgår av 17 § andra stycket FL. 
16 Ragnemalm, H., a.a., s. 30 ff. 
17 Ragnemalm, H., a.a., s. 109 ff. 
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företagaren begära att få ett slutligt beslut i ärendet. Då får myndigheten göra en omprövning 

av beredningsbeslutet18 och fatta ett slutligt beslut. Det nya beslutet kan alltid överklagas19. 

     En livsmedelsföretagare som tänker överklaga ett beslut kan vilja informera sina 

konsumenter om detta. Företagaren kanske även vill utveckla kommentarerna som står i den 

sammanfattande kontrollrapporten. Det skall därför finnas en blankett tillgänglig på 

kontrollmyndighetens hemsida som kan lämnas ut vid kontrollbesöket eller på annat sätt se till 

att företagaren får tillgång till denna blankett. Livsmedelsföretagaren kan då sätta upp denna 

blankett bredvid den sammanfattande kontrollrapporten som sitter upp på anläggningen. 

Denne kan även kräva att få den publicerad på kontrollmyndighetens hemsida tillsammans 

med övriga kontrollresultat.  

7.2 Redovisning av resultat - Symboler 
     Omdömena ”ingen avvikelse”, ”ett fåtal mindre avvikelser” och ”ett flertal mindre 

avvikelser eller en eller flera allvarliga avvikelser” ska redovisas med symboler för de företag 

som saluhåller direkt till konsument. För övriga företag ska helhetsomdömet redovisas med 

siffrorna I, II eller III. 

Symbolerna är: 

 

   

 

 

     I dagens informationssamhälle krävs det tydligare och mer effektiva kommunikationsvägar 

för att nå ut och fram till målgrupper. Symboler ligger mittemellan skriftspråk och bild och de 

uppfattas mycket snabbare än en text och de förenklar budskap. För att göra budskapet till 

konsumenter lättare att förstå har Statens statliga utredningar som förslag att kombinera 

budskapet i den sammanfattande kontrollrapporten med symboler.  

 

                                                 
18 Framgår av 27 § FL. 
19 Framgår av 22 § FL. 
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7.3 Skyldigheter vid ett offentliggörande 
     Skyldigheten att offentliggöra resultatet från den offentliga livsmedelskontrollen ska vara 

straffsanktionerad för livsmedelsföretagare som saluhåller till slutkonsumenter. 

     Omedelbart efter att den sammanfattande kontrollrapporten signerats av inspektören och 

livsmedelsföretagaren ska den sättas upp på en synlig plats i anläggningen. Det skall även 

fästas en dekal på entrédörren eller på ett fönster nära dörren. Dessa två får inte tas ner, ändras 

eller på annats sätt förstöras. Livsmedelsföretagaren som har tillgång till anläggningen har 

bäst möjlighet att kontrollera att dessa två sitter på anvisad plats och har av denna anledning 

det rättsliga ansvaret.   

     För att lagen eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall följas får 

kontrollmyndigheter meddela föreläggande eller förbud20. Ett sådant beslut kan förenas med 

vite som väl avvägt kan vara ett effektivt påtryckningsmedel.  

     Om livsmedelsföretagaren visat att han/hon inte tänker sätta upp den sammanfattande 

kontrollrapporten och dekalen på anvisat ställe kan kontrollmyndigheten förelägga 

livsmedelsföretagaren med vite med ett sista datum att göra detta. Om livsmedelsföretagaren 

ej följer beslutet kan vite dömas ut. Om en livsmedelsföretagare överträtt ett vites 

föreläggande kan han/hon inte straffas för den gärning som omfattas av vitesföreläggandet21, 

detta för att inte dubbla sanktioner ska förekomma i svensk rätt. Han/hon kan däremot straffas 

för tiden efter om han/hon inte offentliggjort resultatet och om han/hon blivit informerad om 

att förfarandet är straffbart och kan föranleda en polisanmälan.  

     Att offentliggöra mindre bra resultat kan få negativa ekonomiska konsekvenser för ett 

företag. Men att med uppsåt eller av oaktsamhet inte hänga upp rapporten eller att inte sätta 

fast dekalen har ett straffvärde. För att skyldigheten att offentliggöra inte skall bli ineffektiv 

föreslår utredningen att den ska straffsanktioneras. Straffvärdet för att inte offentliggöra sina 

kontrollresultat har bedömts till böter.  

7.4 Rätt till extra offentlig kontroll 
     När ett fåtal mindre avvikelser, ett flertal mindre avvikelser eller när en eller flera 

allvarliga avvikelser noterats vid ett rutinkontrollbesök skall en livsmedelsföretagare ha rätt 

till en extra kontroll inom en vecka från det att begäran kom in till kontrollmyndigheten och 

företagaren uppgett att bristerna är åtgärdade. 

                                                 
20 Framgår av 25 § första och andra stycket LL, ändrad genom prop. 2004/05:72 om förslag 
till förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn, bet. 2004/05:MJU10, rskr. 2004/05:200. 
21 Framgår av 31 § samma prop. 
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     Ett extra kontrollbesök kan beställas även utan ett föregående rutinkontrollbesök. En 

livsmedelsföretagare skall ha rätt till ett sådant besök inom fyra månader från det att begäran 

kom in till kontrollmyndigheten. 

     Vid ett ägarbyte skall en livsmedelsföretagare ha rätt till ett kontrollbesök inom en månad 

från det att meddelandet om bytet kom in till kontrollmyndigheten. 

     Om kontrollmyndigheten inte har möjlighet att genomföra ett kontrollbesök inom fastställd 

tid skall en livsmedelföretagare inte ha skyldighet att offentliggöra kontrollresultatet.      

Kontrollmyndigheten skall inte heller publicera den senaste kontrollrapporten eller övriga 

uppgifter från kontrollen. 

     Man kan vanligtvis inte överklaga ett offentliggörande även om det kan innebära negativa 

ekonomiska konsekvenser för en livsmedelsföretagare. Men av rättssäkerhet bör 

livsmedelsföretagaren ha rätt att begära en extra offentligkontroll. Att företagaren har en 

sådan rättighet innebär att myndigheten får en skyldighet. Denna skyldighet ingriper i 

kontrollmyndighetens verksamhet. Utredningen menar dock att företagarens möjlighet till ett 

nytt kontrollbesök väger tyngre än principen om det kommunala självstyret.  

     För att kunna bestämma inom vilken tid en myndighet skall ha skyldighet att genomföra en 

beställd extra kontroll måste en avvägning göras mellan risker, resurser och 

livsmedelsföretagares berättigade önskemål. 

     Att en livsmedelsföretagare får en röd symbol innebär antingen att denne har en eller flera 

allvarliga avvikelser eller så har flera mindre avvikelser bedömts som en allvarlig avvikelse.  

     Som livsmedelsföretagare har man skyldighet att följa livsmedelslagstiftningen. När 

allvarliga avvikelser konstaterats så har företagaren en skyldighet att omedelbart åtgärda dessa 

och myndigheten måste kontrollera att åtgärderna utförts och att de har varit tillräckliga för att 

verksamhetens skall anses uppfylla lagstiftningen. Denna extra kontroll kan ske som en 

uppföljande kontroll eller efter att företagaren själv beställt en extra kontroll. Denna extra 

kontroll bör ske inom en förhållandevis kort tid, en vecka, då avvikelsen bedömts som 

allvarlig. 

     En mindre avvikelse innebär att bristen inte innebär en omedelbar hälso- eller 

redlighetsrisk. Men även ett offentliggörande av ett mindre bra kontrollresultat kan innebära 

negativa ekonomiska konsekvenser för företagare. Även detta är ett argument för att det skall 

finnas en möjlighet att beställa en extra kontroll och att den ska utföras så snabbt som möjligt.     

Eftersom dessa avvikelser inte innebär omedelbara risker måste detta tas med i bedömningen 

inom vilken tid den extra kontrollen skall ske. Även myndigheternas begränsade resurser 

måste tas i åtanke. Vidare måste beaktas att vissa livsmedelsföretagare inte kommer att nöja 
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sig med en silverfärgad symbol och vara mycket angelägna om att snabbt kunna visa för 

konsumenter att de åtgärdat bristerna. En annan aspekt vid bedömningen är att ett av syftena 

med förslaget att offentliggöra kontrollresultaten är att höja företagares ambitionsnivå att nå 

upp till livsmedelslagstiftningens krav. Om de noterade bristerna har åtgärdats bör företagare 

snabbt få ett kontrollbesök annars finns risk att de väntar med att åtgärda bristerna till nästa 

planerade kontrollbesök. Även här föreslår utredningen att tiden till en extrakontroll bör vara 

en vecka från det att de fåtal mindre avvikelserna uppges ha åtgärdats.  

     En annan viktig fråga är inom vilken tid en livsmedelsföretagare skall ha rätt till ett extra 

kontrollbesök utan att avvikelser noterades vid det senaste kontrollbesöket, detta kan behövas 

för att påskynda att en äldre mindre negativ ”Smiley” inte längre finns kvar på 

kontrollrapporten. I förslaget som lagts fram skall de tre senaste resultaten framgå av den 

sammanfattande rapporten. Ett gammalt negativt resultat behöver inte innebära stora 

ekonomiska konsekvenser för en företagare. Men det kan ändå vara rimligt att företagaren ska 

ha en möjlighet att begära ett extra kontrollbesök för att snabbare få bort ett sådant resultat. 

Man måste göra en avvägning mellan risker, resurser och livsmedelföretagarens önskemål och 

enligt utredningen är det rimligt att en sådan extra kontroll skall ha genomförts inom fyra 

månader från det att livsmedelsföretagaren krävt det.  

     Om ägarbyte sker skall den senaste rapporten med tillhörande dekal vara uppsatt på anvisat 

ställe och rapporten samt övriga resultat från det senaste kontrollbesöket skall vara 

publicerade på kontrollmyndighetens hemsida tills en ny sammanfattande rapport har 

överlämnats till den nye livsmedelsföretagaren. Den nye ägaren har ansvar att se till och 

kontrollera att verksamheten följer livsmedelslagstiftningen.  

     Vid ägarbyte av en verksamhet kan den nye livsmedelsföretagaren behöva tid att gå 

igenom egenkontrollprogram och verksamheten i övrigt. På grund av detta föreslår 

utredningen att företagaren skall ha rätt till en extra offentlig kontroll inom en månad efter att 

anmälan om bytet inkommit till kontrollmyndigheten. Om den tidigare livsmedelsföretagarens 

kontrollresultat hade ett fåtal eller ett flertal mindre avvikelser eller en allvarlig avvikelse har 

företagaren dock rätt till en beställd extrakontroll inom en vecka från det att han självmant 

beställer en ny kontroll och bekräftar att åtgärderna har åtgärdats.  

     Den sammanfattande kontrollrapporten som upprättas efter en sådan beställd extra kontroll 

skall inte innehålla resultat från den tidigare ägaren. Även tidigare resultat från den tidigare 

ägaren skall rensas på kontrollmyndighetens hemsida.  

     Om kontrollmyndigheten inte har möjlighet att utföra den beställda extrakontrollen inom 

utsatt tid måste de meddela detta till livsmedelsföretagaren, som i det läget inte är skyldig att 
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offentliggöra kontrollresultatet. Detta innebär även att den senaste kontrollrapporten på 

myndighetens hemsida inte längre skall vara publicerad.  

7.5 Systemet och kontrollfrekvensen 
     Utgångspunkten för riskbaserad kontrollfrekvens är att företag som uppfyller 

livsmedelslagstiftningen inte ska bli föremål för offentlig kontroll lika ofta som de företag 

som inte gör det. Det innebär att kontrollrapporter utfärdas med olika tidsintervaller för olika 

företag. I riskbedömningen ingår förutom en riskmodul även en erfarenhetsmodul. 

     Vid bestämmandet av frekvensen har alltså hänsyn tagits till den erfarenhet myndigheten 

har av företaget. Det ska ur ett livsmedelssäkerhets- och redlighetsperspektiv alltså inte finnas 

anledning för myndigheten att kontrollera företaget oftare även om tidsintervallet är 

förhållandevis långt. 

     Under förutsättning att den riskbaserade fastställda frekvensen följs får den därför anses 

rimlig och bör inte kunna ifrågasättas även om resultatet ska offentliggöras. Utredningen 

föreslår därför inte en annan nivå på kontrollfrekvens i samband med ett offentliggörande av 

kontrollresultatet än den som bestäms efter en riskbedömning. 

Däremot kommer rätten att begära extra offentlig kontroll att kunna påverka frekvensen. För 

vissa företag kommer dock kontrollfrekvensen att bli så låg att utredningen föreslår att de ska 

undantas från skyldigheten att offentliggöra kontrollresultatet. 

7.6 Nödvändiga regeländringar 
     Utredningen som tagits fram innebär skyldigheter både för livsmedelsföretagare och för 

kontrollmyndigheter att offentliggöra resultat från livsmedelskontrollen. För detta krävs ett 

nytt bemyndigande i livsmedelslagen. Detta krävs för att det idag saknas bemyndigande att 

föreskriva om skyldigheter för livsmedelsföretagare att anslå kontrollresultat i 

livsmedelsanläggning eller på Internet.  

     Enligt förslaget som tagits fram skall kontrollmyndigheterna publicera resultat från 

livsmedelskontrollen och blanketter för ytterligare kommentarer på deras hemsidor. 

Kontrollmyndigheten skall även kontrollera att den sammanfattande rapporten med 

tillhörande dekal sitter på anvisat ställe hos livsmedelsföretagaren. Det är även 

kontrollmyndighetens skyldighet att utföra extra kontroller inom en fastställd tid om 

livsmedelsföretagarna beställer en sådan. Enligt utredningen ingår dessa skyldigheter i 

bemyndigandet i livsmedelslagen att meddela föreskrifter om hur den offentliga kontrollen 

skall bedrivas och kan därför regleras i en förordning. Enligt livsmedelsförordningen ges  
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Livsmedelsverket rätt att meddela föreskrifter om hur tillsyn skall ske och bedrivas. Det bör 

dock införas en bestämmelse som möjliggör att Livsmedelsverket kan föreskriva om hur den 

sammanfattande kontrollrapporten, symbolerna och blanketterna skall utformas. Med 

anledning av det nya EU – regelverket skall livsmedelsförordningen skrivas om. Genom detta 

arbete bör regeringen bestämma om förslaget kan införas där eller om man måste skriva en 

separat förordning.  

  

De ändringar som måste genomföras i livsmedelslagen, dess förordningar och föreskrifter 

finns i bilaga 1.  
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8. METOD 
     När metod ska väljas är det viktigt att tänka på vilket eller vilka tillvägagångssätt som 

passar bäst till den problemformulering som finns och de teorier och begrepp som man valt att 

arbeta med. Eliasson skriver ”att välja metod handlar, när allt kommer omkring, om att 

utforma ett verktyg som tar fram de uppgifter som undersökningen behöver för att kunna 

svara på problemformuleringen”22. 

Metod handlar om hur forskare går tillväga och den finns med hela vägen, från allra första 

början av forskningsprocessen innan det sätts igång på allvar. Kvale definierar metod som  

”en väg som leder till målet”23. I början av forskningsprocessen måste det bestämmas vilken 

sorts organisation eller grupp av människor som ska studeras och sedan hur man får tillträde 

till den miljön. För att gå vidare i ett forskningsprojekt är det viktigt att relevant metod 

används och som är anpassad till undersökningen, och de frågeställningar man söker svar på. 

Kvalitativa studier ger mer information om hur människor reagerar i särskilda situationer och 

är den metod jag valt att arbeta med.  

8.1 Urval 
     För att kunna gå vidare och arbeta med kvalitativa intervjuer blev mitt urval till en början 

ett slumpmässigt urval, även kallat sannolikhetsurval. Detta urval består av att personer som 

ska ingå i undersökningen är slumpmässigt utvalda. Dock förekommer även ett strategiskt 

tillvägagångssätt i form av att jag i undersökningen strävar efter en viss ålder på 

intervjupersonerna (20 år- 50 år).  

Anledningen till det valda ålderspannet är att dels begränsa undersökningen, dels för att jag 

tror att det är i dessa åldrar man någorlunda regelbundet besöker restauranger.  

 

De kommer jag valt att ha med i denna undersökning är Helsingborg, Malmö, Hässleholm och 

Örkelljunga, två större och två mindre kommuner. Att välja olika stora kommuner gör också 

att man kan se om det finns någon skillnad i hur det arbetar med sina respektive system.  

 

 

 

                                                 
22 Eliasson, A, Kvantitativ metod från början, Studentlitteratur, Lund 2006 s32 
23 Kvale (1997) i Bengtsson (2000) i Jarlbro, G, red, Vilken metod är bäst – ingen eller alla?, Studentlitteratur, 
Lund, 2000 s33 
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8.2 Kvalitativ metod 

     De två vanligaste kvalitativa metoderna inom samhällsvetenskapen är observationer och 

intervjuer. Jag kommer bara att ta upp intervju, eftersom det är den kvalitativa metod jag har 

använt mig av. Ett känt karaktärsdrag för kvalitativa studier är det tolkande perspektivet som 

används för att förstå och förklara det som studeras. Kvalitativa metoder används bäst för att 

komma åt sammanhang som kräver förståelse och som inte uppenbarar sig på en gång24. Inom 

kvalitativa studier måste forskaren se till det faktum att det är en konstruerad situation som 

studeras och att den egna närvaron kan påverka det som studeras. När det gäller kvalitativa 

intervjuundersökningar samtalar intervjuaren med den intervjuade om frågor och ämnen. 

Dessa frågor och ämnen kan vara förbestämda innan intervjun sätter igång. Intervjuer kan 

göras antingen enskilt vilket är det vanligaste men det förekommer också intervjuer i grupp 

där flera intervjuade deltar. Det finns olika former av intervjuer, beroende på intervjuns syfte. 

Det går att genomföra intervjun på ett mer eller mindre strukturerat sätt. Ju mer 

strukturerad intervjun är, desto mer aktiv brukar intervjuaren vara i intervjusituationen. Oftast 

skiljs det på den ostrukturerade intervjun och den strukturerade intervjun. Den ostrukturerade 

intervjun ser ut som ett vanligt samtal mellan intervjuaren och den intervjuade. Samtalet rör 

sig då om det ämne som intervjuaren vill beröra. I den ostrukturerade intervjuformen har 

intervjuaren stora möjligheter att komma åt den intervjuades världsbild och egna 

uppfattningar om hur saker förhåller sig genom att fråga vidare tills ämnet är uttömt. Den 

strukturerade intervjun har ett frågeformulär som följs och intervjuaren har sällan möjlighet 

att fråga vidare som i de ostrukturerade intervjuerna. Det frågeformulär som intervjuaren 

använder sig av binder också intervjuaren till att inte kunna följa upp intressanta svar från den 

intervjuade. Denna intervjumetod är lättare att genomföra och dokumentera än de 

ostrukturerade intervjuerna25
. Eftersom det kan vara svårt att memorera allt man vill prata om 

under intervjun, är det bra att alltid vara förberedd med en skriftlig intervjuguide. Med en 

intervjuguide behöver inte frågorna ställas i en viss ordning eller på ett visst sätt. Ju mindre 

strukturerad en intervju är, desto större betydelse för resultatet får intervjuarens skicklighet 

som intervjuare. Det finns även en tredje intervjumetod, den semi- eller halvstrukturerade 

intervjun där intervjuguiden innefattar fler frågor för intervjuaren att gå igenom och kan 

därför täcka in flera intressanta områden. Ibland kan det vara en fördel att använda sig av både 

individuella intervjuer och gruppintervjuer för att nå bästa möjliga resultat. När en intervju 

                                                 
24 Eliasson, A, Kvantitativ metod från början, Studentlitteratur, Lund 2006 s27- 28 
25 Eliasson, A, Kvantitativ metod från början, Studentlitteratur, Lund 2006  
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spelas in bör den intervjuade ha lämnat sitt samtycke till detta innan intervjun börjar, vilket är 

viktigt framför allt av etiska skäl. En annan bra sak att veta är hur den intervjuade ställer sig 

till att bli citerad. En fördel med att spela in på band är att det blir möjligt att citera den 

intervjuade ordagrant och det går att gå tillbaka om det är något som upplevs som oklart. 

Vilken typ av frågor som ställs under intervjun beror helt på vilken intervjuteknik som 

används. Det är viktigt att vara uppmärksam på olika omständigheter i intervjusituationen som 

kan uppstå och påverka intervjun. Viktigt att tänka på är var intervjun genomförs, vilket har 

stor påverkan på intervjun26. Kvantitativa studier ger en hög nivå av mätbara resultat och 

statistik medan kvalitativa studier ger mer information om hur människor reagerar i särskilda 

situationer. Kvantitativa metoder fungerar bäst när det är viktigt att kunna sätta siffror på 

undersökningsmaterialet. Eftersom det inte är det jag söker i detta arbete, har jag endast valt 

att fokusera på kvalitativ metod i form av intervjuer.  

 

Intervjuerna genomfördes på Stadsbiblioteket i Halmstad då jag ville få en så neutral miljö 

som möjligt. Jag valde att spela in alla intervjuer på band och de deltagande fick information 

om detta och valde själva om de ville delta eller inte. Mina intervjuer genomfördes på ett 

halvstrukturerat vis med en intervjumanual till hands där jag ställde upp olika ämnen jag ville 

ha med i intervjun. Detta gjorde det lättare att forma intervjun mer som ett samtal där den 

intervjuade kunde känna sig mer avslappnad. Att arbeta med en intervjumanual innebär att det 

finns viss specifik information som ska ges alla intervjupersoner, men det finns också 

utrymme för spontana reaktioner och åsikter. De följd frågor som dök upp under 

intervjutillfällena redovisas inte i resultatet utan jag väljer att bara ställa upp de övergripande 

frågorna som ingick i intervjumanualen. Men intervjumaterialet redovisas fullständigt.  

8.3 Tillvägagångssätt  
     För att påbörja min undersökning bestämde jag två dagar vilka jag tillbringade på stan i 

Halmstad. Mitt mål med detta var att få ett underlag till min undersökning: få personer till 

intervjuer. De personer jag skulle välja till intervjuer skulle vara mellan 20 år och 50 år. Jag la 

inte fokus på genus, då det inte är syftet med undersökningen. Jag ska inte dra några 

paralleller mellan genus, utan målet blir att se om det föreligger någon skillnad i åldrarna. 

Alla personer som blev utvalda fick med sig ett underlag för den kommande intervjun (Bilaga 

2). Detta för att de skulle ha en möjlighet att bilda sig en uppfattning om undersökningen, 

                                                 
26 Eliasson, A, Kvantitativ metod från början, Studentlitteratur, Lund 2006  



 32 

samt läsa igenom syftet för undersökningen. Totalt valde jag 9 personer till min undersökning, 

tre i varje åldersgrupp: 

 

• Åldersgrupp 20-30 

• Åldergrupp 31-40 

• Åldersgrupp 41-50 

 

För att få kontakt med kommunerna mailade jag dem ett antal frågor (bilaga 3) som jag ville 

ha svar på. Även en telefonkontakt med de kontaktpersoner jag haft på de olika kommunerna 

har skett. Detta för att komplettera de skriftliga svar jag fick in via mail.  

 

8.4 Bortfallanalys 
     I min undersökning var reliabiliteten god eftersom jag inte hade något bortfall. De personer 

som blev utvalda för intervjuer deltog. Givetvis hade reliabiliteten kunnat bli högre om fler 

intervjuer hade genomförts men eftersom arbetet är begränsat i tid fanns inte möjlighet till 

detta.  
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9. RESULTAT 

9.1 Jordbruksdepartementets nedröstning av förslaget 
     Jordbruksminister Eskil Erlandsson och regeringen återkallade propositionen 

(2005/06:214) om ett införande av Smiley systemet i Sverige. Regeringen har som mål att 

minska regelkrånglet för livsmedelsföretag med 25 % och detta var en av orsakerna till att 

systemet röstades ner och lades på is.   

Eskil Erlandsson säger att: ”Det visade sig att reglerna med Smiley systemet har blivit mycket 

krångligare än vad man tidigare tänkt”.  

 

9.2  Kommuner 
 
Har ni sett någon förbättring på livsmedelssäkerheten? 

     Både Hässleholms kommun och Örkelljungas kommun har sett positiva och stora 

förändringar i livsmedelssäkerheten ute hos livsmedelsföretagare. I Hässleholms kommun 

märkte de framförallt att egenkontrollen och lokalerna förändrades till det bättre. Detta 

berodde på att de flesta livsmedelsföretagarna ville ha och stävade efter att få en Smileydekal 

uppsatt. Införandet av Smiley skapade ett engagemang och har fungerat som en morot för att 

ständigt förbättra deras rutiner och sin livsmedelshantering.  

I Helsingborgs kommun och hos Malmös kommun tycker att det är svårt att säga om 

livsmedelssäkerheten medvetet hade ökat. Helsingborgs kommun säger att de inte kan uttala 

sig om detta då de inte gjort någon jämförelse med hur det var innan de införde systemet men 

de uppfattar att livsmedelsföretagare upplever systemet som en positiv företeelse och att 

många restauranginnehavare har tagit systemet till sig. Malmös kommun har inte sett några 

stor förändring i livsmedelssäkerheten och menar att systemet är en stor utmaning för många 

livsmedelsföretagare.  

 

Fungerar arbetet med systemet bra? 

     I överlag fungerar arbetet med systemet bra för de fyra kommunerna. De har utformat 

systemet för att det ska passa sina respektive verksamheter detta för att det ska kunna vara 

hanterbart. Men de säger att arbetet med Smiley dock är lite mer tidskrävande än de system de 

hade tidigare, just på grund av de extra kontrollerna som uppkommer.   

Helsingborgs kommun arbetar med att revidera sitt system årligen. ”Detta gör vi för att kunna 

åtgärda och ändra på eventuella brister i systemet”.   
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Hässleholms kommun anser att arbetet fungerar bra och att detta kan bero på att 

verksamhetsinnehavarna i deras kommun är intresserade och engagerade i systemet. De 

menar att ”Detta underlättar arbetet för inspektörerna”. Men införandet av systemet har dock 

inte uppmärksammats av allmänheten som de hade förväntat och hoppats på.  

 

Varför antog ni detta system? 

     De övergripande argumenten till att de har antagit ett system där de jobbar med Smiley är 

att tydliggöra och vägleda konsumenter till val av restauranger samt att systemet ska engagera 

verksamhetsinnehavare till att aktivt jobba med livsmedelshygienen och ständigt förbättra 

denna.  

Örkelljungas kommun menar att ”de vill premiera de företag som sköter sig bra och dels 

stimulera andra att ständigt förbättra sitt arbete med hygien och redlighet”.  

I Malmös kommun har de många gånger sett att på de bokade kontrollbesöken hos 

livsmedelsföretagarna har hygienen varit bra och företaget har då blitt godkända och fått en 

Smiley tilldelad sig, men när de sedan kommer på en flygande kontroll (Ej bokat besök) är det 

en helt annan situation som möter dem och på grund av detta har de vart tvungna att ta 

tillbaka Smileydekalen som utdelats och detta har skapat ett stort missnöje bland 

livsmedelsföretagarna.   

 

Har ni sett minskningar i anmälandet av matförgiftningar? 

     Alla kommunerna menar på att det inte gjort någon jämförelse då denna variabel aldrig 

mätts och dokumenterats. Det är då svårt att verifiera dels på grund av att ingen jämförelse 

gjorts, dels då alla matförgiftningsfall inte alltid anmäls och mörker antalet på 

matförgiftningar är oerhört stort i Sverige idag.   

 

Hur fungerar dialogen med livsmedelsföretagarna? 

     Även här fungerar arbetet med systemet bra och kommunikationen med 

livsmedelsföretagarna är god. Helsingborgs kommun menar att de flesta företagarna strävar 

efter att få en Smiley, dock finns det företagare som inte bryr sig och detta medför att arbetet 

med systemet ibland bli kämpigt. Fördelningen mellan de företag som verkligen bryr sig om 

systemet och arbetar aktivt efter det och de företag som inte gör detta säger de är ca ”50 – 

50”. Men i överlag så fungerar det bra och de flesta företagarna är insatta och förstår systemet 

och dess innehåll.  
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I Malmö så fungerar det i överlag bra och de jobbar aktivt med att skapa en acceptans hos 

livsmedelsföretagarna och informera dem om hur systemet fungerar och hur det skulle kunna 

gynna deras verksamheter. Även här är problemet att de finns verksamheter som jobbar 

väldigt aktivt med sin livsmedelssäkerhet medan andra företagare inte bryr sig alls. De tror att 

detta beror på att många företagare har för liten kunskap inom livsmedelssäkerhet och att 

detta kan vara en bakomliggande orsak till att kommunikationen ibland kan vara svår med 

företagarna och de förstår inte varför de får avvikelser och varför kommunen inte vill ge/ta 

tillbaka deras Smiley.  

I Hässleholm tycker de att de överlag har bra dialog med verksamhetsinnehavarna och de 

företagare som anser att Smiley inte är ett bra system har fått tala om detta och kommunen har 

då upplyst dem om att det är helt frivilligt att sätta upp dekalen som de får tilldelad.  

I Örkelljunga har de jobbat med så kallade företagsträffar en gång/år och detta har underlättat 

deras kommunikation med livsmedelsföretagarna oerhört.  

 

Har detta system varit svårt att införa?  

     I Helsingborgs kommun har inte själva införandet varit svårt men de har varit tvungna att 

lägga ner mera tid på arbetet. De säger att det blev lite av en Ketchup effekt (Först kommer 

inget och sen kommer allt på en gång). De har jobbat efter sitt system i ca tre år och har fått in 

bra rutiner som fungerar och företagarna har nu förstått systemet och strävar efter det.  

Malmö menar att eftersom de antog detta system frivilligt så får det inte ta för mycket tid att 

införa så att själva införandet inte tar tid från deras övriga arbete. Men de har anpassat 

systemet efter deras arbetssätt och fått det att fungera smidigt.  

I Hässleholm har införandet inneburit en hel del extra jobb. Men de anser att det varit värt det 

då de fått bra respons av verksamhetsinnehavarna som berörs av systemet. Och de säger att 

det som egentligen tar tid är de uppföljande inspektionerna som de är väldigt noga med att 

utföra. De lägger även extra tid till de gemensamma mötena.  

I Örkelljunga säger de att deras arbete med systemet har underlättats av att de samarbetat med 

andra kommuner i sin omgivning i just denna fråga.  
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Har ni fått någon respons från allmänheten? I så fall vilken? 

     Helsingborgs kommun har fått enstaka reaktioner från allmänheten men har inte samlat in 

och dokumenterat dessa. Det har skrivits en del om systemet och dess resultat i tidningarna 

men de har inte fått så mycket respons från allmänheten som de kanske velat och önskat.  

Även i Malmös kommun har responsen från allmänheten varit bristfällig. Införandet av 

systemet har inte publicerats i någon tidning eller på något annat sätt och allmänheten har inte 

direkt blivit informerade om att de jobbar med Smiley. De hade gärna velat få lite mer respons 

för att få kritik och för att kunna förbättra arbetet med systemet.  

Även i Hässleholms kommun har responsen vart dålig men tidningen ”Norra Skåne” har 

skrivit någon artikel om deras arbete.  

Den dåliga responsen märks även i Örkelljunga, men den lilla respons de fått har vart positiv. 

Även de hade velat ha mera reaktioner från allmänheten för att kunna ta emot ris och ros som 

kan leda till att systemet förbättras.  

9.3 Konsumenter 
 
Hur skulle ett införande av detta system påverka ditt val av restaurang? 

Ålder 20 – 30 år: De intervjuade personerna känner och upplever att de i första hand kommer 

att välja restauranger med en glad, grön gubbe som står för att restaurangen klarade sin 

inspektion utan några avvikelser och att de jobbar aktivt med livsmedelssäkerheten. Ett 

argument som lyfts fram och som nästan alla de intervjuade upplever är att de skulle bli mer 

uppmärksamma på vilka restauranger de skulle välja att gå till. Som en av de intervjuade sa 

”Man vill ju äta på en restaurang man vet är säker”.  

En av de intervjuade sa att denna skulle kunna tänka sig besöka en restaurang som hade en 

”silverfärgad gubbe” men att denna i första hand skulle gå till en restaurang med den bästa 

dekalen och helt välja bort de restaurangerna som tilldelats en röd gubbe, ”Jag kommer 

absolut att vända i dörren om jag upptäcker att restaurangen har en eller flera avvikelser”. 

 

Ålder 31 – 40 år: I denna åldersgrupp lyftes samma åsikt och uppfattning fram och de 

intervjuade upplevde och kände att deras val av restaurang skulle påverkas markant av detta 

system. ”Givetvis så kommer det ju att påverka valet av restaurang då man är väldigt mån om 

att veta att den mat man får verkligen är i det skick som man kan förvänta sig när man väljer 

att betala för att gå ut och få en service och maträtter som man som hemma inte på samma sätt 

kontrollerar”.  
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Ålder 41 – 50 år: Även i denna åldersgrupp såg man att intervjupersonerna skulle välja bort 

en restaurang som inte fått en grön Smiley och att deras val hade blivit mer medvetna . Fast 

några av de intervjuade kunde dock tänka sig gå till en restaurang med en ”silver Smiley” 

men de hade först tagit del av den sammanfattande rapporten för att se vilka avvikelserna är. 

”Jag kommer garanterat att välja en restaurang som till synes är bättre. Om man kan få 

information om hur avvikelserna ser ut på de olika restaurangerna kommer jag ta en titt på 

dessa och då välja en restaurang som inte har några avvikelser, eller har mindre beroende på 

vad det är för avvikelser”.  

 

Hur känner/upplever du för ett införande av detta system? 

Ålder 20 – 30 år: Intervjupersonerna i den yngsta åldersgruppen upplever och anser att 

införandet av detta system är en positiv ide och de säger sig inte riktigt förstå varför det inte 

antagits. De känner att det leder till en större insikt om vilka restauranger som lever upp till 

kraven i Livsmedelslagen. ”Det är svårt att idag veta vilka restauranger som verkligen lever 

upp till en bra standard. Bara för att ett ställe ser fint ut betyder det inte att det vidtar de 

åtgärder som de egentligen är ålagda att göra”.  

Och de uttrycker även och menar att det är av stor vikt att man idag som konsument på ett 

enkelt och lätt sätt kan kontrollera om restaurangen man besöker uppfyller lagkraven som 

ställs på dem.  

En av de intervjuade menade på att införandet av ett Smiley system spelar en stor och viktig 

roll för konsumenter idag. Den intervjuade motiverade denna åsikt med att man på grund av 

offentliggörandet gör att man får en valmöjlighet och en större chans att påverka sitt val än 

vad dagsläget erbjuder.  

De upplever också att detta kan påverka restaurangägare att jobba mer aktiv med 

livsmedelssäkerheten då de kan få bra publicitet om de får en glad Smiley och att detta kan 

gynna deras ekonomi positivt. De påpekar även att pressen att aktivt jobba med 

livsmedelsfrågor ökar och att detta på sikt kan leda till säkrare livsmedel. Några 

intervjupersoner uttalade en känsla om att det är just i denna fråga som många 

livsmedelsföretagare idag brister och att vi som konsumenter inte vet om detta och de känner 

att de som konsumenter ibland blir ”förda bakom ljuset”.  

Den övergripande känsla som de intervjuade bistod med var positiv respons och de ansåg att 

Sverige inte hade något att förlora på att införa ett sådant system.  
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Ålder 31 – 40 år: Åsikterna i denna fråga var av liknande karaktär, som föregående 

åldersgrupp, och alla intervjuade ansåg sig vara positiva inför ett införande av Smiley i 

Sverige. Det positiva som intervjupersonerna såg med införandet var bland annat att ”man 

som konsument kan välja en restaurang som är kontrollerad och utan anmärkningar och 

samtidigt kunna äta ute utan att riskera att insjukna i någon matförgiftning”. En annan åsikt 

som belystes av fler än en person var att systemet kunde leda till att seriösa restaurangägare 

lättare skulle överleva på marknaden och att mindre seriösa skulle försvinna i den ökade 

konkurrensen som de ansåg skulle uppstå. Ett annat argument som kom fram var att ”Alla 

system som finns till för att säkerställa en högre kvalitet på matvaror och liknande är positiva. 

Känns som att det pågår alldeles för mycket fusk just på grund av bristen av liknande system 

så min inställning är helt och hållet positiv”.   

Det negativa som intervjupersonerna kom att tänka på när jag ställde denna fråga var ett 

resonemang kring att en del av de seriösa restauranginnehavarna kanske inte skulle ha 

möjlighet att göra stora förändringar i sin hantering av livsmedel på grund av att den 

ekonomiska budgeten är begränsad och att detta kunde komma att begränsa möjligheterna att 

lägga ner mer tid på livsmedelssäkerheten och säkra livsmedel.  

 

Ålder 41 – 50 år: Upplevelserna hos intervjupersonerna för ett införande av ett Smiley 

system är att många i denna åldersgrupp kände att ett sådant kan behövas i dagens samhälle. 

Den övergripande känslan hos intervjupersonerna var att de som konsumenter ibland tar för 

givet att livsmedelsföretagare följer uppställda regler vad gällande egenkontroll och andra 

hygieniska regler. Just på grund av detta var deltagarna positiva inför ett införande av Smiley 

i Sverige. En av de intervjuade ansåg att införandet skulle vara positivt för både konsumenter 

och restaurangägare, men dock negativt för de restauranger som inte jobbar aktivt med sin 

livsmedelssäkerhet då detta kanske skulle visa sig och kanske få en negativ effekt på deras 

ekonomi och verksamhet.  

 

Känner du att du kommer att besöka kommunens hemsida och ta del av informationen 

som kommer publiceras där? 

Ålder 20 – 30 år: Här är svaren både ja och nej. En intervjuperson menar att de hade kollat 

upp information på kommunernas hemsida om de restauranger de besöker mer frekvent men 

om besöket är spontant så hade gjort sitt val utifrån vilken dekal som restaurangen tilldelats. 

En annan intervjuperson menar att hon/han bara skulle söka information på hemsidorna om 

det var någon specifik information som han/hon hade velat ha reda på om restaurangen 
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han/hon planerade att besöka. Och samma person säger även att ” Har man bestämt restaurang 

sedan innan som man vill gå på så kan man ju gå in och kolla så att den är godkänd”.  

  

Ålder 31 – 40 år: Denna åldersgrupp ansåg att de i större utsträckning, än de i åldrarna 20 – 

30 år, skulle använda sig av den tjänsten om den fanns tillgänglig. De intervjuade ansåg att 

det vore bra om den informationen fanns på kommunens hemsida för då skulle man kunna 

hålla sig uppdaterad och ha mer kontroll över vilka restauranger som fått den bästa dekalen 

utdelad till sig och därför veta att de serverar säker mat.  

Vissa av de intervjuade menade dock att ibland blir restaurang besök spontana och i dessa 

situationer skulle inte Internettjänsten vara till någon större nytta, men då kan man förlita sig 

på dekalerna och den sammanfattande rapporten som ska sitta uppe på restaurangerna. Men 

om man i förtid ska planera ett restaurangbesök med anhöriga eller i liknande situationer och 

ansvaret för val av restaurang vilade på sig själv så skulle den intervjuade helt klart använda 

sig av informationen på kontrollmyndigheternas hemsidor för att vara så säker som möjligt att 

denna och sällskapet skulle få säkra livsmedel serverade.  

 

Ålder 41 – 50 år: Även här är svaren både ja och nej. Majoriteten i denna åldersgrupp skulle 

ej använda sig av tjänsten på kommunernas hemsida utan ansåg att dekalen och den 

sammanfattande kontrollrapporten på restaurangerna är nog med information och de skulle 

välja att gå till en annan restaurang om de såg en ”dålig” dekal.  

Dock skulle en av de intervjuade använda sig av denna tjänst om de skulle vilja kolla upp en 

specifik restaurang, som till exempel inför ett sedan länge planerat restaurangbesök med 

anhöriga, för att se hur avvikelserna på denna såg ut om de hade några.  

 

Hur kommer du att ta del av den sammanfattande rapporten som sätts upp? 

Ålder 20 – 30 år: I överlag så ansåg sig intervjupersonerna i denna åldersgrupp att de 

kommer att läsa och ta del av den sammanfattande kontrollrapporten som ska sitta uppe på 

restaurangerna. ”Om den finns uppsatt på varje restaurang kommer jag givetvis ta del av i vad 

det är för restaurang jag besöker, om de uppfyller de krav jag har som konsument. Har 

restaurangen en eller flera avvikelser ger det mig en negativ bild och en restaurang som jag 

inte kommer vilja att besöka”.  

Dock var det några som ansåg att denna var överflödig och att de endast skulle kolla efter 

vilken dekal som var uppsatt.  
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Ålder 31 – 40 år: I denna åldersgrupp upplevde och ansåg sig de intervjuade att de absolut 

skulle ta del och reflektera om vad som stod i den sammanfattande kontrollrapporten.  

”Jag kommer givetvis att ta del av den med intresse eftersom jag finner det intressant om det i 

allmän syn finns ett intresse att ha en sådan här rapport tillgänglig och på vilket sätt man kan 

applicera den på olika branscher och företag”. 

 

Ålder 41 – 50 år: Det övergripande svaret och upplevelsen inför en sådan rapport inom denna 

åldersgrupp var att de inte skulle orka ta del av den sammanfattande rapporten som i så fall 

skulle vara uppsatt på respektive restaurang utan enbart titta på dekalen och göra sitt val 

utifrån den. Men majoriteten av de intervjuade hade tagit del av sådana om de publicerades i 

någon tidning men de hade inte medvetet läst den och tolkat innehållet.  

 

Känner du att offentliggörandet leder till större insikt för dig som konsument? 

Ålder 20 – 30 år: Här svarade alla intervjupersoner ja och motiverar detta med att de flesta 

nog hade brytt sig mer om var de äter och hur restaurangerna sköter sig om man som 

konsument kunnat ta del av inspektionsrapporterna på ett lättillgängligt sätt.  

”Jo det tycker jag, det sätter ett större värde på den restaurang man väljer att gå till. Med en 

rapport kommer jag som konsument att få den information som jag tycker är viktig och 

betydelsefull”.  

Medvetenhet var ett ord som dök upp under alla intervjuer och många av de intervjuade kände 

att man idag som konsument är utsatt inte har så stor insikt och förståelse för vad som pågår i 

ett restaurangkök. De ansåg att offentliggörandet skulle få dem att känna sig mer informerade 

och ha större insikt, som i sin tur skulle leda till mer medvetna val av restauranger.  

 

Ålder 31 – 40 år: De intervjuade i denna åldersgrupp uppfattade och antog att ett sådant 

system skulle leda till en ökad insikt för konsumenter, speciellt i valet av vart man går och 

äter.  

Som en av de intervjuade säger ” Ja givetvis. Framkommer det ett system som gör att 

kommunerna tvingas göra kontroller och uppföljningar av livsmedelskvalité så följs det ju per 

automatik att man blir mer beläst på ämnen som idag tyvärr inte har så stor fokus då man tar 

för givet att ärligheten och empatin hos restauranger gör att de borde se detta som givet. 

Vilket givetvis inte är fallet då alla företag finns för att i första hand tjäna pengar”. 
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Ålder 41 – 50 år: Personerna i denna åldersgrupp känner absolut att ett sådant system 

kommer att öka insikten om livsmedelssäkerhet för restaurangkonsumenter idag. Även här var 

medvetenhet ett nyckelord som ständigt återkom i intervjuerna. En av de intervjuade sa att 

systemet kommer att göra denna mer medveten i sitt val av restauranger. Och en annan sa, för 

att citera: ”Ja, det gör ju en mer medveten om att det verkligen genomförs egenkontroller på 

restaurangerna. Att man sedan som konsument kan ta del av dessa tror jag kan gynna alla 

parter”. 

 

Hur känner du för livsmedelssäkerhet idag? 

Ålder 20 – 30 år: Denna fråga väckte många tankar och intressanta synsätt.  

Svaren blev tvetydiga och många personliga åsikter lös igenom i deras svar och resonemang.  

En intervjuperson visste inte riktigt hur han/hon kände för säkerheten idag och sa att ” Det 

känns inte som att man riktigt kan lita på vissa företagare som bedriver någon sådan form av 

verksamhet. Framför allt de som är något mindre, i alla fall jag får inte den uppfattningen om 

att de bryr sig om kundernas välbefinnande i första hand”.  

En av de intervjuade hade tidigare jobbat inom restaurangbranschen och menade att denna 

erfarenhet gjorde att intervjupersonens val av restaurang var noga övervägt då denna visste 

hur det kan gå till ”bakom kulisserna”. 

 

Ålder 31 – 40 år: Svaren skiljer sig åt i denna fråga mellan de intervjuade. Det finns dem 

som säger att de har förtroende för livsmedelssäkerheten idag trots alla larmrapporter som 

ständigt sänds ut via media. Medan andra intervjupersoner anser att det inte finns så mycket 

säkerhet att tala om och menar på att det alltid framkommer kryphål som på ett eller annat sätt 

gör att konsumenter får tvetydig information eller i värsta fall helt falsk information. Dessa 

intervjupersoner uttryckte en osäkerhet om hur livsmedelssäkerheten ser ut idag och vissa 

kände sig helt och hållet lurade av livsmedelsinnehavare.  

 

Ålder 41 – 50 år: I det stora hela kände de intervjuade i denna grupp ett förtroende för 

livsmedelssäkerheten idag och de tror att de flesta restaurangägare faktiskt jobbar med att 

förhindra ”snusk” i sin livsmedelshantering och jobbar efter regelverket så gott de kan. Men 

de intervjuade ansåg dock att livsmedelssäkerheten idag kan bli bättre och de ständiga 

rapporterna om matförgiftningar i tidskrifter får dem att bli skeptiska på hur det egentligen går 

till i ett restaurangkök. Några av de intervjuade upplevde att det idag finns många 
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restaurangägare som tar ”genvägar” och motiveringen bakom detta trodde de berodde på 

ekonomiska faktorer och att innehavaren inte alltid hade tid och resurser att följa 

lagstiftningen till punkt och pricka.   

 

Känner du att ditt förtroende för livsmedelsföretagare/myndigheter kommer att öka 

med ett införande av Smiley? 

Ålder 20 – 30 år: Svaret blev på denna fråga ett ringande Ja. De intervjuade kände att deras 

förtroende både för livsmedelsföretagare och kontrollmyndigheter kommer att öka markant 

om ett införande av Smiley skulle bli verklighet i Sverige. ”Är det lättare för konsumenter att 

ta del av information om företag är det fler som kommer att göra det. På så sätt blir det 

viktigare för företagarna att kunderna är nöjda och på så sätt kommer kvaliteten överlag att 

öka tror jag”.  

Några av de intervjuade menade att ett sådant system skulle synliggöra myndigheternas jobb 

mer än vad det gör idag och att detta skulle leda till ett ökat förtroende för dem.   

 

Ålder 31 – 40 år: Denna åldersgrupp uttryckte olika åsikter när denna fråga kom upp men 

majoriteten av de intervjuade känner redan ett stort förtroende för 

livsmedelsföretagare/kontrollmyndigheter och de är övertygade om att dessa bryr sig om och 

jobbar hårt för att vi som konsumenter idag ska få säkra livsmedel.  Dock finns det några av 

de intervjuade som idag inte har något speciellt förtroende för de sagda instanserna men att ett 

införande av detta system skulle göra att förtroendet ökade. Detta argument grundade sig i att 

den intervjuade ansåg att det idag finns ett alldeles för litet intresse att göra något åt 

livsmedelsfrågor och arbetet runt att säkra livsmedelskvalitet och denna person skulle 

varmhjärtat välkomna förslaget.  

 

Ålder 41 – 50 år: En av de intervjuade kände att efter att denna tagit del av informationen de 

fått inför denna intervju att dennes nuvarande förtroende nu började vackla. ”Jag har stort 

förtroende för seriösa företagare och inspektörer som lever i verkligheten och sunt förnuft och 

inte bara på paragrafer”. Men att detta system absolut skulle öka detta förtroende igen då 

företagare blir mer motiverade att jobba med hygienfrågor och kontrollmyndigheternas arbete 

blev synligare för allmänheten.  

En annan av de intervjuade upplevde att dennes förtroende för 

myndigheter/livsmedelsföretagare ökat med åren då nya riktlinjer och liknande tillkommit 
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efter hand. Men även denna hade en tanke på om sådana verkligen följdes i alla lägen ute hos 

livsmedelsföretagare och denna person trodde därför att Smileysystemet skulle göra 

konsumenter mer säkra att dessa efterlevs ute hos livsmedelföretagare.  

Överlag kände och upplevde de intervjuade att deras förtroende absolut skulle öka för sagda 

instanser med införandet av ett Smiley system i Sverige.   
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10. DISKUSSION 
     Syftet med den genomförda undersökningen var att få insikt i hur konsumenter i Halmstad 

kommun ansåg om ett Smiley system, samt ta reda på hur kommuner som arbetade med 

Smiley systemet upplevde det. Syftet var även att försöka kartlägga varför förslaget om ett 

införande av ett Smiley system röstades ner av Jordbruksdepartementet. Detta visade sig efter 

kontakt via e-post och telefonsamtal vara ogenomförbart då jag inte fått några konkreta svar. 

Det vaga material jag påträffat är från tidigare genomförda intervjuer med Jordbruksministern 

Eskil Erlandsson och dessa presenterar bara en av säkerligen många argument som orsakade 

nedröstningen. Den kommentar som jag tar upp i resultatet argumenterar endast för att 

systemet skulle medföra stora förändringar i kommuners nuvarande verksamhet och att 

förslaget skulle medföra mer ”regelkrångel” än vad som finns i dagsläget. Detta har jag delvis 

förståelse för men motsätter mig ändå till viss del. Jag upplever att det absolut skulle ske en 

stor förändring i regelverket om systemet infördes men å andra sidan presenterar statens 

offentliga utredning en teori om ett successivt införande för att motverka just denna effekt. 

Som vid alla förändringar kommer det att ta tid innan man får igång fungerande rutiner runt 

arbetet. Alla påverkade ska få den insikt och den förståelse i systemet som krävs för att de 

utsatta målen ska börja synas. Det successiva införandet gör att införande kan ske smidigt och 

kan delvis förhindra att ”regelkrångel” uppstår .  

Men i det långa loppet anser jag att detta system skulle göra att vi som konsumenter i Sverige 

kommer få säkrare livsmedel ute på marknaden och jag anser att det argumentet är nog för att 

anta och jobba efter Smiley.  

 

     Det största problem som jag ser med ett införande av Smiley är att vi i Sverige har många 

kommuner vilket i sin tur medför att vi också har många olika organisationsuppbyggnader 

som alla jobbar olika med sina verksamheter. Men trots detta anser jag att det inte skulle vara 

omöjligt att införa förslaget som tagits fram. Förslaget har många fördelar och jag upplever att 

de positiva faktorerna överväger de negativa. Men på grund av de olika kommunala 

organisationerna som finns representerade i vårt land kan det bli svårt att få ett fungerande 

och effektivt enhetligt system för livsmedelsinspektioner. Dock finns det idag utarbetade 

checklistor som ser likadana ut i hela Sverige men bedömningarna av dessa skiljer sig ändå 

mellan kommunerna. Att jobba som livsmedelsinspektör innebär att det dagligen måste göras 

bedömningar utifrån erfarenhet och lagstiftning och detta kan absolut vara en anledning till att 

livsmedelskontrollerna idag ser olika ut från kommun till kommun. En annan faktor som jag 

tror kan ha betydelse och stor påverkan på detta problem är som tidigare nämnts, att alla 
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kommuner idag arbetar olika och har olika organisationsuppbyggnader. Även kommunernas 

ekonomiska situation kan påverka inspektionerna och dess resultat. Jag upplever att det i 

många kommuner är en brist på inspektörer och detta leder till att arbetetsbördan per 

arbetskraft är stor och att man ibland inte hinner utföra det antal inspektioner man velat. Tid 

blir även här en betydande faktor som spelar in. Vissa kommuner har bara en inspektör som 

ska hinna utföra alla inspektioner i den kommunen och då kan tidsbrist uppstå och stressen 

ökar då denne ska hinna med att utföra alla inspektioner och detta kan påverka hur noga 

respektive inspektion utförs.  

Jag har helt klart en förståelse för Eskil Erlandssons uttalande om varför förslaget lades ner, 

men jag anser att förslaget borde få en chans och kanske försöka hitta någon medelväg till ett 

fungerande system med samma målsättning. 

 

     Detta fenomen, att hitta en medelväg, fanns i de kommuner jag kontaktade för att se hur 

deras arbete med Smiley såg ut och hur det fungerade. De olika kommunerna hade tagit fram 

ett system som passade in i respektive kommuns verksamhet och uppbyggnad. Arbetet efter 

Smiley i de olika kommunerna sågs som en positiv företeelse och de berörda som arbetade 

med systemet var nöjda med respektive system. Själva införandet av respektive system har 

inte varit svårt och problemet med dess införande har i stället legat i att hitta och få ett 

fungerande system med arbetet, vilket har medfört att de anställda har fått lägga ner mer tid på 

sitt arbete. Jag fick känslan av att kommunerna bestämt sig att jobba efter Smiley för att 

tydliggöra och vägleda konsumenter och att skapa ett större engagemang hos 

livsmedelsinnehavare, samt att motivera dem att arbeta mer aktivt och tänka medvetet på sin 

livsmedelssäkerhet.  

 

     Det jag fick fram när jag bearbetade materialet från respektive kommun var att jag såg en 

tendens till att de två mindre kommunerna upplevde att livsmedelssäkerheten hade ökat efter 

deras arbete med Smiley. De två större kommunerna kunde inte uttala sig om detta vilket jag 

ansåg vara besynnerligt. Dessa två kommuner hade inte gjort någon mätning på hur det var 

innan men enligt mig så måste de ju ha en övergripande känsla om införandet av Smiley har 

gett önskad och uppsatt effekt. Själva arbetet med Smiley verkade i överlag vara lite lättare i 

de två mindre kommunerna. Detta kan bero på att de inte har lika många livsmedelsföretag 

registrerade som i de två större kommunerna. Detta kan påverka arbetsbördan på ett positivt 

sätt och även underlätta arbetet med systemet. En inspektör kan lägga ner mer tid hos 

respektive livsmedelsföretagare och verkligen få dem att förstå att systemet inte enbart gynnar 
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konsumenter utan att även deras verksamhet kan få positiva effekter av att aktivt hela tiden 

arbeta med att säkerställa sin livsmedelshantering.  

 

     Även de intervjuade restaurangkonsumenterna lyfte fram det argumentet och upplevde att 

systemet kan komma att skapa en stark konkurrenskraft inom branschen. De fördelar jag 

personligen ser är att förslaget kan upplysa konsumenterna och de får även en större insikt i 

hur livsmedelshanteringen idag ser ut hos livsmedelsverksamheter. Förslaget presenterar ett 

enkelt och begripligt sätt att få ta del av inspektionsresultaten och detta skapar en 

medvetenhet hos konsumenter i deras val av bland annat restauranger. Medvetenhet och insikt 

var två nyckelord som framgick av intervjuerna. Jag kunde inte se att det fanns någon skillnad 

i åsikter mellan de olika åldersgrupperna utan intervjupersonerna upplevde ett införande av 

Smiley som ett bra sätt för livsmedelssäkerheten och ställde sig positiva till detta. 

 

Sammanfattningsvis kan man väl säga att nya hårdare krav på dem som hanterar livsmedel 

gör att det är viktigt att jobba med system som gör att man verkligen kan uppfylla 

lagstiftningen samt att det till stor del handlar om utbildning och medvetandegörande av både 

näringsidkare och konsumenter. De system som skall införas skall också vara utformade så att 

de inte ses som hinder utan som möjligheter.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 47 

11. SLUTSATS 
 
     Resultatet jag fick fram hade kanske sett annorlunda ut om jag haft ett större urval av 

intervjupersoner och om jag inte begränsat min undersökning till åldrarna 20 – 50 år. Man 

skulle även ha kunnat kontakta alla de kommuner som frivilligt valt att arbeta med Smiley och 

intervjuat dessa. Begränsningar gjordes på grund av att jag fått en utsatt tid att utföra mina 

undersökningar på. Trots dessa begränsningar anser jag att det resultat jag kunnat presentera 

är någorlunda rättvisande.  

 

    Den övergripande känslan är dock, utifrån de intervjuer som skett med konsumenter, att 

intervjupersonerna i Halmstads kommun känner sig positiva till ett införande av Smiley i 

Sverige. Detta kan bero på att systemet medför en ökad medvetenhet och insikt i 

livsmedelssäkerhet. Offentliggörande medför även att man som konsument lättare kan få och 

söka information om hur inspektionsresultat ser ut för restauranger. Den ökade 

medvetenheten ligger även till grund för deras val av livsmedelsverksamhet och ett införande 

av systemet skulle påverka deras val markant, då de intervjuade uttryckte att de helt eller 

delvis skulle välja bort att besöka verksamheter som inte fått den bästa dekalen tilldelad sig.  

 

     De valda kommunerna som arbetar med Smiley verkar anse att deras arbete fungerar bra 

och att det har den önskade effekter som var anledningen till att de valde att frivilligt anta 

detta. De jag kan se är att arbetet med systemet tar ett tag att få i ruljans och att förändringarna 

sker successivt under arbetets gång. I kommunerna som hade arbetet längst med Smiley hade 

de utvecklat ett fungerande system som var anpassat efter deras verksamhet. Och jag tror även 

läget hade varit detsamma om förslaget SOU 2005:44 hade införts. Utredningen presenterar 

även att förslaget ska ha ett successivt införande just på grund av att det kan vara svårt att anta 

många förändringar på en och samma gång. Ett snabbt införande tror jag hade skapat ett kaos 

som kan vara svårt att hantera och den dagliga verksamheten skulle få negativa effekter som 

följd.  

 

     En parameter som skulle vara intressant att göra vidare undersökningar på är hur 

livsmedelstagare i Sverige ställer sig till ett arbete efter Smiley. I de utvalda kommuner så 

verkade det som de flesta innehavarna hade accepterat och insett nyttan av systemet. Och att 

det på sikt även är till för att hjälpa verksamheter att bli mer medvetna om hur viktig 

livsmedelssäkerhet är idag.  
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13. BILAGOR 

Bilaga 1; Författningsförslag 
 
1 Ändring i livsmedelslagen 
Ny § 
 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 
skyldighet för livsmedelsföretagare att offentliggöra resultat från den offentliga 
livsmedelskontrollen. 
 
30 § tredje stycket 
 
Den som med uppsåt eller oaktsamhet bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av ny § i 
livsmedelslagen döms till böter. 
Denna lag träder i kraft … 
 
2 Förordning om offentliggörande av resultat från livsmedelskontrollen alternativ nya 
bestämmelser i livsmedelsförordningen 
 
1 § För ett registrerat eller godkänt livsmedelsföretag skall kontrollmyndigheten ange 
resultatet från den offentliga kontrollen i en sammanfattande kontrollrapport. 
 
2 § Kontrollmyndigheten skall publicera den sammanfattande kontrollrapporten och övrigt 
resultat från de tre senaste kontrollerna på sin hemsida. 
 
3 § Kontrollmyndigheten skall på en livsmedelsföretagares begäran publicera blanketten med 
ytterligare kommentarer på sin hemsida. 
 
4 § Personuppgifter som är nödvändiga för att till allmänheten sprida resultatet av den 
offentliga kontrollen avseende förhållanden vid livsmedelsföretag som har betydelse för 
konsumenternas liv och hälsa eller rör redligheten i handeln och som är av allmänt 
intresse får publiceras på Internet. 
Med undantag av livsmedelsföretagens firmanamn och namn på tjänstemän hos 
kontrollmyndigheten får personuppgifter som direkt pekar ut fysiska personer inte publiceras. 
 
5 § Livsmedelsföretagare som saluhåller direkt till slutkonsument skall omedelbart efter 
mottagandet sätta upp den sammanfattande kontrollrapporten i anläggningen på ett ställe som 
är synligt för konsumenter nära entrén. 
Livsmedelsföretagare skall samtidigt klistra upp en dekal med den symbol som sammanfattar 
resultatet från den offentliga kontrollen på entrédörren eller på ett fönster nära entrén. 
Livsmedelsföretagare som saluhåller på Internet skall omedelbart efter mottagandet publicera 
den sammanfattande kontrollrapporten på företagets hemsida. 
 
6 § Vid ägarskifte skall livsmedelsföretagare se till att den sammanfattande kontrollrapporten 
och symbolen från den senaste kontrollen sitter uppe tills en ny rapport utfärdats. Den 
sammanfattande rapporten och övrigt resultat från den offentliga kontrollen skall vara 
publicerade på kontrollmyndighetens hemsida tills en ny rapport utfärdats. 
7 § Livsmedelsföretagare får efter en rutinkontroll beställa en extra offentlig kontroll. När ”ett 
fåtal mindre avvikelser” eller ”ett flertal mindre avvikelser eller minst en allvarlig avvikelse 
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noterats” skall livsmedelsföretagare ha rätt till en kontroll inom en vecka från det att begäran 
kom in till myndigheten och bristerna uppges ha åtgärdats. 
 
8 § Livsmedelsföretagare får utan föregående rutinkontroll beställa en extra offentlig kontroll. 
En sådan kontroll skall ha genomförts inom fyra månader från det att begäran kom in till 
kontrollmyndigheten. 
 
9 § Vid ägarbyte skall livsmedelsföretagare ha rätt till en extra offentlig kontroll inom en 
månad från det att meddelandet om bytet kom in till kontrollmyndigheten. 
 
10 § Livsmedelsföretagare har inte skyldighet att offentliggöra och kontrollmyndigheten skall 
inte publicera det senaste resultatet från livsmedelskontrollen om myndigheten inte utför den 
extra offentliga kontrollen inom fastställd tid. 
 
11 § Livsmedelsverket får föreskriva om undantag från 2−3 och 5−6 §§ i denna förordning. 
 
12 § Livsmedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om hur den sammanfattande 
kontrollrapporten, symbolerna och blanketten för yttrande ska utformas. 
Denna förordning träder i kraft den … 
 
3 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentliggörande av resultat från 
livsmedelskontrollen 
 
1 § Den sammanfattande rapporten från den offentliga kontrollen skall innehålla resultaten 
från de tre senaste kontrollerna. 
 
2 § Rapporten skall ange om kontrollen var en rutinkontroll, en uppföljande kontroll eller en 
av livsmedelsföretagaren beställd extra kontroll. Rapporten skall redovisa datum för 
kontrollen, de systemområden som kontrollerats, om verksamheten överensstämmer med 
registreringen eller godkännandet samt om kontrollrapporten och symbolen satt på ett synligt 
respektive anvisat ställe. 
 
3 § Kontrollresultatet skall sammanfattas i omdömena ”ingen avvikelse”, ”ett fåtal mindre 
avvikelser” eller ”ett flertal mindre avvikelser eller en eller flera allvarliga avvikelser”. 
Omdömet skall motiveras kortfattat. 
 
4 § Livsmedelsföretagare får skriva kommentarer endast på den sammanfattande 
kontrollrapporten i avsett fält och på blankett för ytterligare kommentarer. 
 
Livsmedelsföretagare som saluhåller direkt till slutkonsument 
5 § Den sammanfattande kontrollrapporten, som är uppsatt i livsmedelsanläggningen, skall 
signeras av livsmedelsinspektören och en företagsrepresentant. 
 
6 § Omdömena i 3 § skall redovisas med symbolerna. 
 

   
 
Livsmedelsföretagare som inte saluhåller direkt till slutkonsument 
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7 § Omdömena i 3 § skall redovisas med siffrorna I, II eller III. 
 
8 § Skyldigheten att offentliggöra resultat från livsmedelskontrollen enligt 2-3 och 5-6 §§ i 
förordningen … gäller inte … 
Dessa föreskrifter träder i kraft den ... 
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Bilaga 2; Intervjuunderlag  

Hej mitt namn är Karin Boman och jag läser tredje året på Miljö – och 
hälsoskyddsprogrammet på Högskolan i Halmstad.  
Mitt examensarbete handlar om införandet av ett Smiley system på restauranger och 
liknande livsmedelsföretag. Mitt syfte med detta arbete är att få se hur 
restaurangkonsumenter i Halmstad kommun skulle ställa sig till ett sådant system och se hur 
det påverkar valet av vart man går och äter.  
År 2005 gjordes en utredning av ett så kallat ”Smiley system” som går ut på att offentliggöra 
kontrollresultat från livsmedelsinspektioner på ett enkelt och förståeligt sätt. Ett förslag 
lades fram på dess införande. Förslaget röstades ner av jordbruksministern och sen dess har 
projektet legat på is. 
Det finns dock några kommuner i Skåne som jobbar aktivt med att offentliggöra 
kontrollresultaten från livsmedelsinspektionerna. Här kommer en liten sammanfattning av 
utredningen. 
 
I Sverige sker idag inte något regelmässigt offentliggörande av resultaten från 
livsmedelskontrollen hos livsmedelsföretagare. Kontrollmyndigheterna bestämmer själva om 
och på vilket sätt de vill offentliggöra resultatet. Som konsument är du för det mesta hänvisad 
till att besöka myndigheternas hemsidor eller kontakta myndigheterna för att begära att få ta 
del av sådan information. En rapport från ett kontrollbesök hos ett livsmedelsföretag är en 
allmän handling när den är färdigställd och expedierad. 
Av Sveriges kommuners rapportering till Livsmedelsverket framgår att avvikelser från 
livsmedelslagstiftningen noteras i genomsnitt hos de besökta och kontrollerade 
livsmedelsanläggningarna. Dessa avvikelser kan resultera i matförgiftningar som kan innebära 
ett stort lidande för konsumenter som drabbas och även leda till stora kostnader för samhället. 
Ett stort antal matförgiftningar som sker idag rapporteras aldrig in till kontrollmyndigheter 
och det bidrar till ett stort mörkertal.  
Båda dessa faktorer, brister i resultat från kontroll och antalet matförgiftningar indikerar att 
det finns ett behov av att införa ett verktyg som höjer företagares ambitionsnivå när det gäller 
livsmedelssäkerhet.  
Livsmedelsföretagare oroar sig alltid för dåligt rykte då det påverkar deras försäljning och 
detta har visat sig vara en drivande motivationskraft för att öka och förbättra deras 
livsmedelshantering. Denna motivationskraft kan öka ytterligare om ett system där resultaten 
från kontrollerna blir offentliga för konsumenter och andra intressenter. Detta system skapar 
en kommersiell drivkraft för livsmedelsföretagare att i större omfattning nå upp till kraven i 
livsmedelslagstiftningen.      
Förslaget presenterar även att den sammanfattande rapporten ska använda sig av tre olika 
helhetsbedömningar. Dessa helhetsbedömningar är: 
 

 Ingen avvikelse 

 Ett fåtal avvikelser 

 Ett flertal mindre avvikelser eller en eller flera allvarliga avvikelser 
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Bilaga 3; Intervjuunderlag för kommuner 

Hej mitt namn är Karin Boman och jag läser tredje året på Miljö – och 
hälsoskyddsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Jag skulle behöva lite hjälp med mitt 
examensarbete. Arbetet handlar om införandet av ett Smiley system på restauranger och 
liknande livsmedelsföretag. Mitt syfte med detta arbete är att få se hur 
restaurangkonsumenter i Halmstad kommun skulle ställa sig till ett sådant system och se hur 
det påverkar valet av vart man går och äter.  Jag är även intresserad av att se hur det funkar i 
de Kommuner som jobbar med efter detta system. Därför vänder jag mig till er.  
Jag skulle uppskatta om Ni kan svara på några frågor angående ert arbete med Smiley 
systemet. Frågorna jag behöver ha svar på är följande: 
 

• Har ni sett någon förbättring på livsmedelssäkerheten? 
 
• Fungerar arbetet bra? 

 
• Varför antog ni detta system? 

 
• Har ni sett minskningar i anmälandet av matförgiftningar? 

 
• Hur fungerar dialogen med livsmedelsföretagarna? 

 
• Har detta system varit svårt att införa? Ex mycket jobb med mera/arbetskraft? 

 
• Har ni fått någon respons från allmänheten? I så fall vilken? 

 
Har ni några frågor kan ni kontakta mig på: 
 
070-54 58 226 
035 – 21 46 11 
Bomankarin86@hotmail.com 
 
 
Tack för hjälpen 
Med vänliga Hälsningar; Karin Boman 
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Bilaga 4; Kontrollrapport med symbol 
 
 

 


