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Sammanfattning 

Under år 2013 kunde vi i flera tidningar läsa om att svenskarna äter allt oftare på restauranger 

och under året hade befolkningens totala restaurangnota uppgått till 104,8 miljarder kronor. 

Med det här i åtanke var det intressant att få reda på om konsumenterna också var medvetna 

om hur hygienen var på de ställen där de åt. Allt fler kommuner väljer att offentliggöra sina 

livsmedelskontroller för konsumenterna, vilket kan ske på olika sätt till exempel genom olika 

färger på dekaler (grönt, gult och rött). Halmstads kommun använder sig av ett system som 

kallas Grön smiley eller Smiley, vilket också används av flera andra kommuner i södra 

Sverige. Bland annat innebär det här systemet att de restauranger som har haft ett bra resultat 

vid de senaste livsmedelsinspektionerna premieras med en Grön smileydekal som de kan 

klistra upp på restaurangen. Smileyn har använts inom livsmedelsinspektion i Halmstads 

kommun sedan januari 2013 och kommunen tyckte att det var dags att utvärdera bland annat 

om informationen om Smiley hade nått ut till konsumenterna och hur restaurangansvariga 

tänker kring den här typen av system. En enkät gjordes med 100 konsumenter och tre 

intervjuer gjordes med restaurangansvariga i Halmstads kommun. Resultatet från enkäten 

visar på att nästan hälften av de svarande, kände till Smiley och majoriteten både bland de 

intervjuade och enkätdeltagare var positiva till att resultat från livsmedelsinspektioner 

offentliggörs. 
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Abstract 

During 2013 we could read in several newspapers that the Sweeds eats out more often, the 

total restaurant bill of the whole population reached 104.8 billion SEK. With this in mind, it 

was interested for the consumers to find what kind of hygiene the restaurant had. More and 

more municipalities are choosing to publish their food controls to the consumers. This can be 

done in a few different ways, one example are the different color signs (green, yellow or red). 

Halmstad municipality use a system called: Green smiley or Smiley, this system is also used 

in several municipality in southern Sweden.  

The restaurants that have a good result during a food inspection are rewarded with a Green 

Smiley sticker, that they can put in the restaurant so the consumer can see it. The Smiley has 

been used in the food inspection in Halmstad Municipality since January 2013. The 

Municipality thought it was time to evaluate, among other things, information about the 

Smiley had reached out to the consumers and how restaurant managers thing about this kind 

of system. 100 consumers made a survey and three interviews were conducted with restaurant 

managers in Halmstad Municipality. The results of the survey shows that almost half of the 

respondents knew of the Smiley and the majority between both the survey respondents and 

interviewees were positive are positive about the results of food inspections are published. 

 



 
 

Förord  

Jag studerar Miljö och hälsoskyddsprogrammet på högskolan i Halmstad. Inom programmet 

ingår det att göra ett examensarbete som omfattar 15 hp. Examensarbetet valde jag att göra 

inom livsmedelsområdet eftersom det är den delen som har intresserat mig mest både inom 

programmet och sedan tidigare genom min anställning på Arla Foods. Jag vill tacka alla som 

har ställt upp och hjälpt mig under tiden som jag har arbetat med mitt examensarbete. Mina 

handledare på högskolan, Kerstin Rolleberg och Anna Hansson, som har hjälpt mig att läsa 

och korrigera mitt arbete där det har behövts. Mina handledare på Halmstads kommun, 

Jovanka Lazic och Patrik E Giehler, har gett mig massor av information kring Smileyn. Jag 

vill också tacka för all extrahjälp och tips som jag har fått från Karin Assarsson. Tack även till 

min syster Anna Bryntorp för all stöttning och support när arbetet har känts svårt, du har 

hjälpt mig att hitta rätt väg. Sist men inte minst vill jag även tacka de restauranger som har 

ställt upp på min intervju, min familj, samt alla som har svarat på min enkät. 

Ännu en gång ett varmt tack! 

Monica Wobbe 
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Inledning  
Under år 2013 betalade Sveriges befolkning restaurangnotor till ett värde av 104, 8 miljarder 

kronor. Analysföretaget Delfi marknadspartner har gjort en sammanställning över hur mycket 

pengar svenskar betalar på restauranger, kaféer och pubar varje år. Sammanställningen visar 

på att en tredjedel (32 %) av de pengar vi köper mat för, betalas på restauranger. Motsvarande 

siffra var 25 % under 1980-talet. Med tanke på hur mycket pengar som varje år spenderas på 

att äta mat på restauranger är det även intressant att ta reda på om konsumenterna är medvetna 

om restaurangernas resultat vid livsmedelsinspektioner. Många livsmedelsburna sjukdomar 

går att undvika genom en korrekt hantering av de livsmedel som finns på restaurangen. 

Årligen gör Halmstads livsmedelsinspektörer cirka 1400 stycken inspektioner för att minska 

risken att konsumenter blir sjuka. Resultatet vid livsmedelsinspektioner offentliggörs allt 

oftare och detta examensarbete syftar bland annat till att ta reda på om Halmstads kommuns 

konsumenter känner till det system som kommunen använder sig av, men också vad 

restauranger som blivit premierade tänker om systemet. Systemet kallas Grön smiley och 

började användas i januari 2013. 

Examensarbetet sker i samarbete med Miljö- och hälsoskyddskontoret i Halmstads kommun 

som har efterfrågat en utvärdering av det system de använder sig av vid offentliggörande av 

livsmedelsinspektioner. 

Syfte 
Syftet med studien är att utvärdera om konsumenter känner till den Gröna smileyn, vad de 

tycker om Smileysystemet och om det påverkar vilken restaurang de väljer. Jag vill också ha 

svar på om den Gröna smileyn har påverkat hur restaurangerna arbetar för att bli godkända på 

livsmedelsinspektionen och om det har inneburit några förändringar för restaurangerna  

Bakgrund 

Vad är ett Smileysystem? 
Smiley är ett system som används för att offentliggöra resultaten från livsmedelsinspektioner. 

Smiley- kontrollen är ingen självständig kontroll, utan sker i samband med det ordinarie 

kontrollbesöket. För att livsmedelsverksamheten ska premieras med en Smiley krävs att 

lagstiftade krav för livsmedelshantering och egenkontroll följs. De restauranger som 

premieras med en Smiley har vid upprepade inspektioner bedömts ha väl fungerande rutiner 
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för säker livsmedelshantering. Antalet inspektioner som krävs är individuellt, men cirka tre 

stycken enligt Jovanka Lazic som är livsmedelsinspektör inom Halmstads kommun. För att 

omfattas av Smiley- systemet i Halmstad krävs det att verksamheten säljer eller serverar 

direkt till konsument. Det krävs också att kontrollomfattningen och kontrollresultatet 

uppfyller kriterierna för erfarenhetsklass A (Halmstads kommun, 2012a) (Halmstads 

kommun, 2012b). Om en verksamhet har bra kontrollresultat vid flera kontrollbesök hamnar 

de i erfarenhetsklass A. Då har livsmedelsinspektörerna gjort bedömningen att verksamheten 

uppfyller lagstiftningens krav, och inte behöver lika mycket kontrolltid som tidigare. Då sänks 

kontrolltiden, och därmed också kontrollavgiften för verksamheten. Erfarenhetsklassningen är 

myndighetens erfarenhet av hur verksamheten lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. 

Klass B är normalklassen och där alla verksamheter läggs från början innan man har någon 

erfarenhet av verksamheten (Livsmedelsverket, 2013). När kriterierna för en Smiley är 

uppfyllda kan restaurangen premieras. Premieringen består av klisterdekaler föreställande ett 

leende grönt ansikte som lånas ut av miljönämnden. Smiley- dekalen är miljönämndens 

egendom och kan återtas vid nästkommande kontroll om inte den är tillfredställande. Smiley-

systemet är frivillig och alla restauranger skriver på en låneförbindelse för Smileydekalen 

(Bilaga 3) (Halmstads kommun, 2012a). 

 

Resultatet från en livsmedelsinspektion offentliggörs på olika sätt runt om i världen. I många 

länder offentliggörs resultatet inte alls. I Danmark, Los Angeles i USA och Toronto i Kanada 

är livsmedelsföretagen tvungna att offentliggöra resultatet från myndighetens kontroll. 

Resultatet ska visas på ett ställe där konsumenten lätt kan se det, samt på 

kontrollmyndighetens hemsida (SOU 2005:44). I texten här under beskrivs några olika system 

som finns för att offentliggöra livsmedelsinspektioner. 

Smileyliknande system i världen. 

Los Angeles, USA 

År 1997 Införde Los Angeles regering en förordning som fordrar att restaurangerna offentligt 

visar ett ”klass-kort” (class card) som är ett resultat vid hygieninspektionen. Restaurangerna 

hade inkluderats av hygieninspektioner under många år men det var först nu som kravet kom 

på att resultatet skulle offentliggöras (Zhe Jin & Leslie, 2003). Myndigheterna i Los Angeles 

använder sig av en poängskala, där man utgår från 100 poäng, därefter görs poängavdrag 

beroende på vilken risk avvikelsen innebär. Poängavdraget sker inom olika kategorier som 
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kan innehålla flera underkategorier. 6 poäng är det högsta avdraget inom respektive kategori, 

oberoende av om det är en eller flera brister inom kategorin. Den totala poängen 

sammanfattas sedan i en betygsskala som är: A 100-90 poäng = mycket bra, B 89-80 poäng = 

bra, C 79-70 poäng=acceptabelt, och 69-0 poäng = dåligt. Om myndigheterna anser att 

förhållandena är dåliga och att de måste meddela ett saluförbud, blir företaget tvunget att sätta 

upp ”Notice of Closure” (SOU 2005:44). Inspektionen kontrollerar om det är god 

hygienpraxis vilket innebär bland annat att företaget har en för ändamålet lämplig lokal och 

utrustning, att det finns bra och effektiva hygien- och rengöringsrutiner samt att livsmedel 

förvaras i rätt temperatur (Larsson, 2003). Inspektören kontrollerar även om restaurangens 

krav på konsumentinformation och ”Truth-in-Menu” uppfylls (SOU 2005:44), vilket innebär 

att man kontrollerar att maten i menyn överensstämmer med vad som serveras (County of Los 

Angeles, Public Health).  

Storbritannien  
I Storbritannien kallas ett liknande system ”Scores on Doors”. En utvärdering av det här systemet och 

liknande system i Europa redovisas i artikeln: ”Evaluating food hygiene inspection schemes: ‘Scores 

on Doors’ in the UK” (Worsfold & Worsfold, 2007). 

Toronto, Kanada 

I Toronto använder man sig av ett system som kallas Dine Safe. Myndigheten offentliggör hur 

väl livsmedelsföretagen uppfyller villkoren i hygienpraxisen genom färgerna rött, gult och 

grönt. Grönt betyder ”PASS” och innebär att huvudsakligen är kraven uppfyllda. Gult 

”CONDITIONAL PASS” betyder att avvikelser som kan innebära hälsorisker har noterats. 

När det här inträffar kommer en uppföljande kontroll att göras inom 48 timmar, och då ska 

ägaren ha åtgärdat bristerna. Rött ”CLOSED” betyder att företaget har en eller flera 

avvikelser som kan innebära hälsofara och att företaget blir tvunget att stänga (SOU 2005:44). 

Styckena här nedanför beskriver de nordiska ländernas olika system för att offentliggöra 

resultatet från livsmedelsinspektioner. Danmark och Finland har redan infört nationella 

system medan Norge planerar att införa ett system under år 2015.  

Danmark 

Danmark införde ett landsomfattande Smileysystem år 2001. I Danmark sammanfattas 

resultatet från kontrollrapporten efter en inspektion för företag som säljer direkt till 

slutkonsument genom fyra olika Smileygubbar. Smileyn är antingen ”skrattande, leende 

sammanbiten eller sur” (SOU 2005:44 s. 36) och de betecknar ”inga avvikelser, påpekanden 

men inget allvarligt, föreläggande eller förbud respektive bötesföreläggande, polisanmälan 
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eller återkallande av godkännande” (SOU 2005:44 sid. 36). De företag som inte säljer till 

slutkonsument har istället ett system som sammanfattas i siffrorna ett till fyra. Sedan år 2008 

kan företag premieras med en Elitsmiley, vilken de premieras med om de fått siffran 1 eller 

leende gubbar vid de fyra senaste inspektionerna och inte haft några anmärkningar under de 

senaste 12 månaderna (Bavorová & Hirschauer, 2012). I Danmark har 

livsmedelslagstiftningen indelats i Smileyregler och andra regler (SOU 2005:44). Vid varje 

kontrollbesök ligger fokus på olika regler. Områden som inspektören bland annat kontrollerar 

är: egenkontroll, märkning, utbildning och livsmedelshygien. Det sämsta resultatet på 

respektive kontrollområde avgör vilken Smileysymbol som företagets kontrollresultat ska 

sammanfattas med (SOU 2005:44). 

Norge 

I Norge har frågan angående att införa en ”Smileyordning” för serveringsställen och butiker 

utretts (SOU 2005:44). Under år 2015 planerar de att införa ett nationellt system (Muntlig 

källa Jovanka Lazic, 2014). 

Finland 

Finland införde ett Smileysystem våren 2013, som kallas Oivahymy, vilket på svenska 

betyder: Oiva=utmärkt och Hymy=leende (Blåfield, 2012). Oivahymy systemet vänder sig till 

restauranger, matbutiker, grillar, pubar, snabbmatställen, lunchrestauranger, kiosker, kaféer 

samt storkök. Det här systemet har fyra olika Smileys vilka betyder utmärkt, bra, bör 

korrigeras och dålig (Livsmedelssäkerhetsverkete Evira, 2013). 

Smiley och liknande system i Sverige 

Sverige har i nuläget inget enhetligt system för att offentliggöra resultaten från 

livsmedelsinspektioner, men frågan har tagits upp vid flera tillfällen. Bland annat har Statens 

offentliga utredningar (2005) på uppdrag av regeringen gjort en utredning som heter Smiley: 

Hygien och redlighet i livsmedelshanteringen (SOU 2005:44). Utredningen ledde till ett 

förslag om att införa ett system där kontrollresultaten offentliggörs. Förslaget påminde 

mycket om det danska Smileysystemet, som har krav på att det senaste resultatet från 

kontrollen på verksamheten ska sättas upp väl synligt på livsmedelsverksamheten och att i 

anslutning till eller på entrédörren sätta upp en Smileydekal. På de livsmedelsföretag som 

sålde sina produkter genom internet ställdes istället krav på att publicera rapporten och 

omdömet på hemsidan (SOU 2005:44). 
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I SOU 2005:44 framfördes också ett förslag som innebar att livsmedelsinspektionen skulle 

sammanfattas och redovisas genom en kontrollrapport med omdömen på tre olika nivåer. De 

olika nivåerna skulle vara; ”ingen avvikelse”, ”ett fåtal mindre avvikelser” och ”ett flertal 

mindre avvikelser eller en eller flera allvarliga avvikelser”. Förslaget innebar också att de 

verksamheter som sålde livsmedel till slutkonsument skulle få presentera sina resultat genom 

olika symboler, de övriga verksamheterna genom siffror (”I, II eller III”). 

Kontrollmyndigheten skulle också på sin hemsida offentliggöra de tre senaste 

kontrollrapporterna (SOU 2005:44). 

Meningen med förslaget var att konsumenterna skulle få ett tydligt och enkelt system som 

skulle vara samma i hela Sverige. Oavsett om konsumenten befann sig i norra eller södra 

Sverige skulle omdömenas utformning kännas igen. Det ansågs också att ett enhetligt system 

skulle öka livsmedelsföretagens och kontrollmyndigheternas trovärdighet. Kontrollerna skulle 

bli mer lika och effektivare i hela landet (SOU 2005:44). 

Det här förslaget är vilande och inget beslut är ännu taget ifall Sverige ska införa ett 

landsomfattande Smileysystem (Halmstads kommun, 2012c). Enligt Jovanka Lazic, 

livsmedelsinspektör i Halmstads kommun har Livsmedelsverket påbörjat en ny utredning 

beträffande ett nationellt Smileysystem såsom Danmark, Finland och nästa år även Norge har. 

I styckena här nedanför beskrivs olika sorters system som har ungefär samma syfte som 

Halmstads Smileysystem. En del av skillnaderna kan till exempel vara hur de sammanfattas 

och var kontrollresultatet publiceras. 

Kommuner i Sverige med Smiley 

Stockholm 

Resultaten från livsmedelsinspektioner i Stockholm offentliggörs på Miljöförvaltningens 

hemsida. De uppgifter som offentliggörs är en sammanfattning av kontrollen innehållande 

vilken typ av kontroll som har gjorts och av vilken anledning kontrollen utfördes, 

kontrolldatum, samt omdöme av kontrollen och eventuella avvikelser som har noterats 

(Halmstads kommun, 2012c). På hemsidan finns olika sökfunktioner, där man kan söka på de 

olika verksamheternas namn, besöksadress, vilken typ av verksamhet det är eller efter vilket 

resultat de fick på inspektionen. Kontrollresultatet sammanfattas med antingen en grön eller 

en gul prick. Den gröna pricken innebär att inspektionen var bra och den gula betyder att 

restaurangen hade brister och att en uppföljande kontroll fordras (Stockholms stad, 2013). 
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Norrköping 

Norrköpings kommun publicerar sedan hösten 2011 sina livsmedelsinspektioner på Facebook. 

Målet var att öka kommunikationen mellan livsmedelsinspektörer och konsumenter genom att 

offentliggöra vad som hade noterats vid inspektionerna och att konsumenterna skulle kunna 

ställa frågor och tycka till direkt till inspektörerna. På Facebook kan misstanke om 

matförgiftning numera också anmälas (Norrköpings kommun, 2012). 

Landskrona 

Miljöförvaltningen i Landskrona har sedan den 1 september 2009 publicerat sina Smileysar på 

hemsidan. Smileyn kan vara grön, gul eller röd. Från år 2013 gäller följande förklaring till de 

olika Smileysar: Grön smiley betyder ”Inga eller ett fåtal avvikelser som inte leder till extra 

kontroll”, Gul smiley betyder ”Avvikelser som leder till myndighetsbeslut och extra kontroll” 

och Röd smiley betyder ”En eller flera avvikelser som leder till myndighetsbeslut och extra 

kontroll inom följande områden: stora brister i separering som kan innebära hälsorisk, stora 

brister i rengöring av ytor som kommer i direkt kontakt med livsmedel, stora 

temperaturavvikelser vid kylförvaring, upptining och varmhållning, avsaknad av 

handtvättmöjligheter vid hantering av öppna livsmedel, stora brister avseende nedkylning och 

värmebehandling, märkningsbrister som kan innebära en hälsorisk.” Före år 2013 använde 

miljöförvaltningen sig istället av ett system med antal avvikelser. Om verksamheten hade 

högst två avvikelser fick den en grön Smiley, 3-4 avvikelser gul Smiley och 5 avvikelser eller 

fler blev det en röd Smiley. På hemsidan kan konsumenten hitta en lista med de senaste 

resultaten ifrån inspektioner som har gjorts (Landskrona stad). 

Hallsberg 

I februari 2009 införde Hallsbergs kommun ett system där resultaten från 

livsmedelsinspektioner publiceras på internet. Resultaten illustreras med hjälp av en grön glad 

gubbe eller en orange ledsen gubbe. Den gröna gubben betyder att verksamheten inte har fått 

någon anmärkning, den orange betyder en eller flera anmärkningar (Hallsbergs kommun). 

Jönköping 

Jönköpings kommun använder sig av ett system där de godkända verksamheterna får en grön 

symbol och de som har någon avvikelse får en gul. Om verksamheten får en gul symbol kan 

de rätta till avvikelsen och få en grön inom några veckor (Jönköpings kommun, 2014). 

Samverkan om Smileysystem 

År 2005 införde Helsingborgs stad Smileysystemet (Halmstads kommun, 2012c). Det här 

systemet skulle hjälpa kommunens inspektörer att tydliggöra för konsumenter vilka 
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verksamheter som sköter sig extra bra. I Helsingborg får verksamheten ha högst tre 

avvikelser/brister på inspektionen. Avvikelserna/bristerna får inte vara återkommande, och de 

måste gå att åtgärda direkt, vilket också innebär att det inte får finnas några allvarliga brister. 

Inspektionen kan vara anmäld i förväg eller oanmäld. Helsingborgs kommun kräver att 

verksamheten har väl fungerande rutiner, att livsmedlen är säkra och i de fallen det behövs 

även korrekt märkta. Att upptäcka brister och åtgärda dessa snarast det är möjligt är också 

saker som livsmedelsverksamheterna måste arbeta med. Smileyn får verksamheten behålla till 

nästa kontroll, då en ny bedömning görs. Om verksamheten byter ägare eller om fler brister 

upptäcks, blir verksamheten tvungen att lämna tillbaka dekalen till miljöförvaltningen. 

Nystartade verksamheter kan få sin Smiley tidigast i samband med andra inspektionen. 

Verksamheter som har en Smiley i Helsingborg får sin årliga kontrollavgift nedsatt till 

hälften. Vilka verksamheter som har en Smiley går att hitta på Helsingborgs stads hemsida 

(Helsingborgs stad). Sedan år 2005 har bland annat Malmö stad, Eslövs kommun; 

Hässleholms kommun och Ängelholms kommun valt att införa Smiley. Smiley-symbolen är 

likadan i alla de här kommunerna men kraven skiljer lite mellan de olika kommunerna 

(Halmstads kommun, 2012c). I Malmö och Helsingborg har det gjorts utvärderingar av 

Smileysystemet. 

Söderåsen 

I Söderåsens miljöförbund ingår Bjuvs-, Klippans-, Perstorps-, Svalövs- och Örkelljungas 

kommuner. Söderåsens förbund använde sig tidigare av Smileysystemet, men lämnade 2012 

samarbetet (Halmstads kommun, 2012c). 

Införande av Smiley i Halmstad 
Inspektörerna inom miljö- och hälsoskyddsnämnden kontrollerar kommunens olika 

verksamheter och ser om de följer de lagstadgade kraven inom respektive område. Dessa 

resultat kan allmänheten ta del av om det inte föreligger särskilda skäl. Genom att kontakta 

miljö- och hälsoskyddskontoret kan Halmstads konsumenter få reda på bland annat 

restaurangernas resultat vid livsmedelskontroller (Halmstads kommun, 2012c). 

År 2012 fick miljö- och hälsoskyddskontoret i Halmstad ett uppdrag av nämnden att 

undersöka om det fanns möjlighet till att införa ett system där kontrollresultaten från 

livsmedelsinspektioner kunde offentliggöras (Halmstads kommun, 2012c). 

Målet var ett system som var lämpligt och tillräckligt genomtänkt för att kunna användas i 

livsmedelsavdelningens dagliga arbete, en hjälp för konsumenterna att välja restaurang och en 
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belöning till restauranger som uppvisar ett bra inspektionsresultat (Halmstads kommun, 

2012c).  

Två inspektörer på livsmedelsavdelningen blev ansvariga för att genomföra en omfattande 

litteraturstudie för att få mer kunskap om olika typer av system som redovisar 

livsmedelsinspektionernas resultat till allmänheten. Efter att litteraturstudien hade gjorts 

kontaktades kommuner som använder sig av den här typen av system för att få mer 

information och ta reda på vilka erfarenheter de olika kommunerna har av systemen. Därefter 

analyserades de olika systemens för- och nackdelar (Halmstads kommun, 2012c). 

Miljö- och hälsoskyddskontoret lade fram ett förslag till beslut om att införa ett Smiley-

system som det system som redan fanns i Helsingborg, Hässleholm, Eslöv samt Malmö 

(Halmstads kommun, 2012c).  

I juni 2012 beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden att den 1 januari 2013 införa Smiley i 

Halmstads kommun (Halmstads kommun, 2012c). 

Under år 2012 arbetade Halmstads kommun med att ta fram olika aktiviteter som skulle ske i 

samband med att Smileyn lanserades. Aktiviteterna bestod bland annat av framtagning av 

kommunikationsplan med aktiviteter och tillhörande budget, information och instruktioner till 

livsmedelsinspektörer, muntlig information till de verksamheter där livsmedelsinspektion sker 

och att ta fram ett tryckt material som kan tas med vid inspektionen. Kommunen arbetade 

även med att kunna publicera verksamheterna som hade fått en Smiley på kommunens 

hemsida (Halmstads kommun, 2012b). 

Information till Halmstads konsumenter har skett bland annat genom reklam på bussar, 

affischer, vykort, information på kommunens hemsida samt artiklar i lokaltidningen, 7 dagar 

och kommunens nyhetsblad Hjärtefrågor (Halmstads kommun, 2012b). 

I januari 2013 hölls en Smileypremiering på Rådhuset i Halmstad. Under ceremonin 

premierades 15 verksamheter med en Smiley. Fler verksamheter har efterhand premierats och 

ytterligare en Smileypremiering hölls i februari 2014. I nuläget finns cirka 107 verksamheter 

som har premierats med en Smiley på Halmstads kommuns hemsida (Halmstads kommun, 

2013, 2014). 
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Avgränsningar 
Avgränsningar var att endast fokusera på restauranger, pizzerior och caféer som redan hade 

premierats med en Smiley inom Halmstads kommun. Detta eftersom arbetets omfattning 

annars hade blivit alldeles för stort. 

Material och metod 
Inledningsvis genomförde jag en intervju med en inspektör för att inhämta fakta om hur 

inspektioner utförs och få mer insyn i kommunens uppfattning av hur Smileysystemet 

fungerar i Halmstad (Bilaga 1). 

Intervjuerna på restaurangerna utfördes genom semistrukturerade intervjuer, vilket innebär 

strukturerade frågor med möjlighet till följdfrågor och den som intervjuas medverkar med den 

mängd information som den själv vill. Enligt Kvale och Brinkman (2009) är syftet med den 

kvalitativa forskningsintervjun, ”att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den 

intervjuades eget perspektiv” (Kvale & Brinkmann, 2009. s. 39). Tre stycken restauranger 

valdes slumpmässigt ut ibland de 45 stycken som redan hade premierats med en Smiley. 

Intervjuerna ägde rum på respektive restaurang under dagtid När intervjuerna sedan 

sammanställdes användes meningskoncentrering, vilket innebär att långa meningar och 

yttranden dras samman och omformuleras med färre ord utan att huvudinnebörden går 

förlorad (Kvale & Brinkmann, 2009) ( Bilaga 2). 

Eftersom konsumentundersökningen skulle göras på en större population, var det bättre med 

enkät istället för intervju (Ejlertsson, 1996, 2005). 100 konsumenter i Halmstad har svarat på 

en enkät, som bestod av frågor med både fasta svarsalternativ och frågor där den som svarar 

kan skriva fritt. Enkäterna lämnades ut till folk som befann sig i Halmstads centrum, på skolor 

och arbetsplatser i Halmstads kommun. De som svarande på enkäten var i åldern 15 år och 

uppåt. De inledande frågorna hade fasta svarsalternativ eftersom jag ville kunna kvantifiera 

dem. Jag var till exempel intresserad av att få svar på hur många som faktiskt känner till 

Smileyn. Efter de inledande frågorna kom frågor där respondenten själv kunde skriva fritt. 

Eftersom jag inte ville att den som svarar skulle vara låst vid fasta svarsalternativ, utan kunna 

svara mer noggrant och ur ett eget perspektiv valdes frågor utan fasta svarsalternativ. 

Enkäterna sammanställdes sedan genom att de svar som kunde kvantifieras redovisas i figurer 

och svaren på de övriga frågorna sammanställdes (Bilaga 3). 
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Målsättningen var att göra en kort enkät med cirka 100 konsumenter (omfattning cirka 3 

frågor), samt en djupare intervju med 6 restauranger, (omfattning cirka 30 min/intervju). 

Målsättningen uppnåddes delvis genom att en enkät med sju frågor besvarades av 100 

personer och tre stycken restauranger har intervjuats i cirka 20 minuter/intervju.  

Under arbetets gång har databaser som Summon och Springer link använts. Sökord som 

smiley, food, inspection har använts för att finna lämpliga vetenskapliga artiklar. 

Metoddiskussion 
Att använda mig av enkäter till konsumenter tycker jag var ett bra val. Jag ville att det inte 

skulle ta lång tid att svara på enkäten och att många skulle kunna tänka sig att delta, därför 

gjorde jag inte många frågor. Det var ändå inte särskilt lätt att få folk att svara på min enkät, 

hade jag gjort om den hade jag utformat enkäten på ett annorlunda vis. Jag hade haft fler 

inledande frågor om var man är bosatt, om hur ofta man äter ute och i vilken prisklass. 

Uppfattningen om Smiley kan bero på var man är bosatt, svaren kan skilja om du är ifrån 

Halmstad eller är turist. Enkäten hade haft fler frågor med fasta svarsalternativ, eftersom den 

då hade varit lättare att sammanställa. Även antalet enkäter hade utökats om studien pågått 

under en längre tid. 100 stycken enkäter när Halmstads kommun har ett invånarantal på drygt 

94 000 kan bara ge en indikation på vad hela Halmstads befolkning tycker och känner till om 

Smileyn.  

Semistrukturerade intervjuer till restaurangansvariga tycker jag också var ett bra val. Då har 

man möjlighet att ställa följdfrågor om det behövs. Hade jag haft mer tid och fler restauranger 

som ville delta i min intervju hade det varit bra med en pilotstudie, där jag kunde använt de 

första intervjuerna som försök. Den första intervjun var mycket svårare att genomföra än den 

tredje och det framkom saker på den första som jag sedan kunde använda och fråga om på de 

övriga. Det var väldigt svårt att få tag i restauranger som ville delta i intervjun. Hade jag 

kunnat välja ut restaurangerna slumpmässigt istället för att ta de som ville, hade jag kanske 

fått ett annat resultat. 

Etiska aspekter 
Deltagandet i enkäten och intervjuerna var frivilligt och alla som deltog kunde när som helst 

avbryta sitt deltagande. Enkäten var anonym och svaren har behandlats konfidentiellt. Även 

deltagandet i intervjuerna var frivilligt och alla svar har anonymiserats även om en av 

restaurangerna uppgav att de inte ville vara anonym. 
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Resultat 

Enkäten till konsumenter. 
Det var totalt 100 stycken som svarade på enkäten, 55 stycken män och 45 kvinnor i åldrarna 

15 år och uppåt. 

Första frågan var om man känner till Smileysymbolen genom att se den på bild (se bilaga 3). 

Totalt svarade 100 personer på frågan om de kände till Smileysymbolen, av dessa var 55 % 

män och 45 % kvinnor. Knappt hälften av männen (44 %) och knappt hälften av kvinnorna 

(47 %) svarade att de kände till symbolen. Män över 65 år var den kategori där flest kände till 

Smileyn. 

 

Figur 1. Visar fördelningen mellan män och kvinnor i de olika ålderskategorierna som känner 

till Smileyn. 

Den andra frågan ställdes till de personer som kände till Smileyn och handlade om vad 

Smileyn betyder. Det viktigaste som framkom bland de 41 personer som svarade på frågan 

var att Smileyn ”innebar en god hygien”, att den ”delas ut till restauranger som blir godkända 

vid inspektion” och att de därmed har ”god hygien och bra hantering av mat”. Personerna 

tillade också att dessa restauranger saknar anmärkningar. 
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Några nyckelbegrepp som användes var, hygien, godkänd, samt miljö och hälsa.  

Tredje frågan var om hur man fått information om symbolen. Av de 44 svarande på den här 

frågan uppgav 61 % att de hade fått informationen från antingen ”nyheterna”, ”HP” 

(Hallandsposten), ”tidningar”, ”TV”, ”radio”, ”massmedia” eller ”press”. 

På frågan om vad man tycker om en sådan här märkning. svarade 31 stycken Bra, 8 stycken 

Bra! och 27 stycken någon annan form av bra, till exempel ”jättebra” eller ”mycket bra”. Av 

de 74 som svarade på den här frågan var samtliga positiva till den här märkningen.  

Den sista enkätfrågan var om Smileyn påverkar valet av restaurang. På frågan svarade 65 % 

Ja, 24 % Nej och 11 % uppgav inget svar. Ingen skillnad mellan svaren i de olika 

ålderskategorierna fanns, inte heller mellan kvinnor och män. 

 

Figur 2. Visar hur Smileyn påverkar valet av restaurang, 65 % svarade Ja, 24 % svarade Nej 

och 11 % uppgav inget svar. 

Intervjuer med tre restauranger. 
De intervjuade restaurangerna hade mellan 100 och 350 kunder per dag och hade mellan 6 

och 14 anställda. De tre restaurangerna hade premierats med en Smiley under året 2013 och 

hade ungefär en inspektion per år. Smileydekalen hade de satt upp på entredörren. För att 

restaurangägare och restaurangansvariga ska förbli anonyma, kallas restaurangerna och 

personerna för A, B och C. Här nedan följer en redogörelse för de tre intervjuerna. 

65 

24 

11 

Påverkar smileyn ditt val av restaurang? 

Ja

Nej

Utan svar
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Restaurang A 

Person A var både positiv och negativ till att Halmstads kommun hade infört att man 

offentliggör inspektioner vilket framkom genom följande citat: 

Ibland tycker jag att det böjs på ett sådant vis, att man drar ner 

restaurangen i skiten. Ibland kan det vara löjliga grejer, men 

inspektörerna och massmedia kan förstora upp det. Exempelvis att 

tomater tillfälligt står i samma kyl som kött, man kanske tänkte att 

jag ställer in det där så länge och något annat kommer mellan och 

det blir en anmärkning. Däremot har jag hört talas om pizzerior som 

har sallad och pizzakartonger inne på toaletten, där är verkligen 

något att anmärka på. 

Person A vet inte om han tycker det är positivt med Smileysystemet och han är tveksam till 

om konsumenter bryr sig om att det finns: 

Jag tror att det var någonting som kom och nu tror jag inte att det är 

någon som tittar på om du har en Smiley på dörren eller inte. Jag gör 

det inte själv i alla fall när jag är ute och äter. 

Person A säger att han har hört talas om ställen som har öppet 3 månader och sedan fått en 

Smiley, vilket han ställer sig frågande till och undrar om alla restauranger har samma kriterier 

när det gäller att premieras med en Smiley. Person A säger:  

Jag förstår att inspektörerna har vissa kriterier att gå efter, men vissa 

saker är helt befängda. Exempelvis just den dagen saknas det papper 

i en pappershållare, någon gång tar det slut och just då är en 

inspektör där och det blir en anmärkning. 

På restaurang A har man inte haft något mål, att få en Smiley. De har alltid samma, bra 

rutiner. Person A säger: 

Jag bryr mig inte om Smileyn, jag behöver egentligen inte ha någon, 

jag har fått den på köpet. Det är inte för inspektörerna jag ska bevisa 

något utan det är för mig själv. 

På restaurangen fick man information om Smileysystemet innan Halmstads kommun skulle 

införa det.  

Person A tycker att Smiley-dekalen är för dov i färgerna om folk ska uppfatta och lägga 

märke till den. Han föreslår att den kanske skulle vara neonfärgad istället. 

Person A tycker att det är dåligt att man premierar i omgångar. Han tycker att inspektörerna 

istället skulle ha kontrollerat restauranger under en längre tid och därefter premierat alla 

samtidigt. Han tycker också att, de första som premierades var med i tidningen och fick 
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därigenom lite extra reklam och det tyckte inte han var rättvist. Han tyckte att alla skulle 

premieras samtidigt. 

Restaurang A har inte märkt av några förändringar i och med att Smiley infördes. Han har till 

exempel inte märkt någon högre omsättning eller fler kunder. På restaurang A har det aldrig 

varit några konsumenter som frågar om Smileyn. När Smileyn infördes hade de till och med 

på sig varsin pin, men det var ändå inte någon som frågade om Smileyn. 

Följande tips framkom till kommunen: 

Ha samma inspektör på varje inspektion, det är bättre. Vi hade 

samma inspektör under cirka 2 år som såg verksamhetens utveckling 

och sedan kommer en ny som inte vet hur här har sett ut tidigare och 

vilka förbättringar som faktiskt är gjorda.  

Sammanfattningsvis tycker Person A att:  

De kan lägga ner Smiley. Om det på något sätt är resurskrävande, 

lägg hellre det på att hjälpa eller utbilda restauranger. Subventionera 

kurser för de som behöver det. De restauranger som hänger på 

fallrepet, erbjud dem exempelvis att gå en hygienkurs. Hjälp istället 

för stjälp.  

Person A tycker också att det skiljer väldigt beroende på när en inspektion sker. Om den sker i 

januari då har de flesta snyggt och prydligt och inte mycket att göra, medan i juli kan det vara 

mer rörigt, man har mer att göra och kanske ibland ny personal. Person A avslutar intervjun 

med ”Jag tror inte att det finns några restauranger som vill göra dåligt eller missköta sig”. 

Restaurang B 

Person B tycker att det är bra att inspektioner offentliggörs, men han tycker att de ska 

offentliggöras varje gång, inte bara de gånger kontrollresultatet är bra, utan även när det är 

dåligt. Han tycker också att de nyetablerade restaurangerna ska framhävas och även de som 

missköter sig. Han tycker att det vore bra om även namn offentliggjordes på de som missköter 

sig, annars tycker inte han det går att bedriva en seriös verksamhet. 

Restaurang B hade tre eller fyra inspektioner innan de fick en Smiley. Innan dess hade de haft 

inspektioner som varit godkända med anmärkning, till exempel att de inte lämnat in isprov, att 

man inte hade testat vattnet från kranarna. Småsaker men som ändå ställer till det, tycker 

Person B.  

De förändringar som Restaurang B har gjort är: 
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Att man låter den yngre generationen bestämma lite mer och styrt 

upp. Den gamla skolan fungerar inte lika väl. Vi har alltid haft 

egenkontroll, men har på sistone sett att vi inte ens behöver det. 

Oavsett när kontrollen sker ska det vara samma här. I 

anställningsavtalet står det med att Miljö- och hälsoskyddsregler ska 

följas till det yttersta, om man vill jobba med mat. 

Person B fick information om Smileysystemet innan införandet:  

Ganska ytligt, men det skulle krävas tre fläckfria inspektioner var det 

som koms ihåg. Det var ingen jätteomfattande information, men att 

man kommer få en klisterlapp att sätta upp på dörren. 

Person B tycker såhär om Smileysystemet: 

Jag tycker det är bra till viss del, men det är nog minst lika dåligt. Det 

är inte obligatoriskt att sätta upp Smileyn på dörren och att du får 

välja själv tycker jag är väldigt dåligt. Det betyder att jag kan säga att 

jag har valt att inte sätta upp Smileyn, men egentligen är man 

underkänd. Det skulle vara obligatoriskt att sätta upp den på dörren, 

dessutom skulle det finnas gröna, gula och röda Smilisar. Utseendet 

på Smileyn är för övrigt helt okej. Jag tror att man har matat in just 

den nyansen av grönt genom reklam på bussar, tidningar osv.  

Restaurang B har märkt av en liten ökning i omsättning, men tror inte att det är Smileyn som 

har gjort att de har ökat sin försäljning. Han tror att Smileyn kan ha bidragit med något litet, 

men det är inte den som gör att vi ökar vår försäljning varje år. Efter att kommunen hade 

infört Smileysystemet hände det att kunder frågade om det, men efter ½ -1 år tycker folk att 

den bara ska finnas där, tror Person B. Han tror inte att man slutar gå runt som restaurang på 

grund av om man har en Smiley eller inte. 

Tips till Kommunen från Restaurang B: 

Inför att det ska vara obligatoriskt att sätta upp Smileyn. Inför också 

att är man underkänd måste man sätta upp en Smileygubbe som är 

ledsen eller sur, annars kan man lika väl köra på utan Smiley. Både 

framhäva dåliga och bra restauranger. Oavsett om Smileyn sitter där 

eller inte ska maten smaka likt varje gång man kommer hit. Det ska 

vara rent och fräscht på bord, golv och inte minst på toaletterna. Det 

kvittar om man har Smileyn eller inte om du inte har bra mat till bra 

pris och bra service, det är det som spelar roll. 

Restaurang C 

Person C tycker att det är jättebra att inspektioner offentliggörs. Han tycker att det är 

självklart att inspektioner ska offentliggöras och undrar, varför man skulle hålla någonting 

hemligt. 
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Restaurangen har haft tre inspektioner under de senaste två åren. Restaurang C lade över 

ansvaret för Smileyn på en av sina anställda för att de skulle premieras med en Smiley:  

Han som var ansvarig blev pappaledig och då tog jag över det sista. 

Det var inte mycket extra jobb, vi har redan väldigt strikta regler, till 

och med hårdare än Miljö och hälsas krav. Det är bara att se till att 

dokumentationen följs. I och med att vi har mycket gäster har vi inget 

gammalt liggande. Det blir inte gammalt eller mögligt. 

Person C fick information om Smileysystemet innan det infördes. ”Vi fick det av en 

inspektör” säger han.  

Vad tycker ni om Smileysystemet?  

Svårt att säga, jag vet inte. Vad händer om man inte får den? Det 

finns inget system, någon annan symbol om resultatet är sämre. Det 

finns väl i andra städer? Jag tycker att Smileyn är en jättebra grej, att 

folk ser att man sköter sig ordentligt. Jag vet inte riktigt hur det har 

nått ut till allmänheten. Det har inte nått ut särskilt väl va? Det kan 

man trycka upp i HP istället för att trycka att man har gjort något bra. 

Person C tycker:  

Smileygubben ser glad ut. Den ser bra ut, den är lagom diskret. Det 

ska inte vara någon sån där ”kladdig” sak. Ingen sån där ”färg klick”. 

Då är det nog inte många som skulle sätta upp den. Inte för stor och 

inte för ”klatschig”. Som den är nu är alldeles lagom.  

Restaurang C har inte märkt någon förändring när det gäller omsättning, antal kunder sedan 

införandet av Smiley. Person C säger: 

Det är aldrig några kunder som frågar om/efter Smileyn. Jag vet 

faktiskt inte om de inte vet vad det är. 

Tips till kommunen från restaurang C: 

Att man uppmärksammar de som har fått en Smiley. Inte bara 

uppmärksamma när det är dåligt. Det är svårt att veta hur man ska 

marknadsföra ett sådant här system. Jag tittar inte själv efter något 

sådant här. Går jag in på en restaurang, är inte det första jag tänker 

på, undra hur det ser ut i köket? Man tittar nog snarare på hur det 

ser ut på restaurangen, att det är rent och fräscht runt omkring en, 

att det är mycket kunder osv. Miljö och hälsa får kanske och gör 

också kanske se mellan fingrarna lite. Alla har ju bra och dåliga dagar. 

Jag kanske ställer in ett bleck i kylen och tänker att jag ska märka upp 

det imorgon. Om det händer en gång ok, men händer det tre, fyra 

gånger då förstår man att det här sköts ju inte. Man skulle vilja att 

miljö och hälsa jobbar mer rådgivande. Märk upp det där blecket och 
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jag tar inte med det i rapporten. Men då får de komma tillbaka och 

kontrollera igen, är det inte åtgärdat då, då är det en anmärkning. 

Men då får de inte vänta att komma tillbaka, inte vänta 6 månader. 

Första gången får man kanske komma tillbaka dagen efter. Sedan 

kanske efter tre veckor på en oanmäld inspektion. Snarare en dialog 

än att döma. Det fungerar bra idag. Mycket bättre här än på mitt 

förra jobb. Jag är jättenöjd med inspektörerna idag! Det handlar 

mycket om personkemi. En person kan säga en sak en annan något 

annat. Det är synd att Smileyn inte verkar ha nått ut bättre för det är 

en bra grej! 

Sammanfattande och jämförande av resultat från intervjuerna 
De tre restaurangerna var alla positiva till att inspektioner offentliggörs. Restaurang B tyckte 

att inspektionsresultatet skulle redovisas varje gång, inte bara när det var ett positivt resultat. 

Varken restaurang A, B eller C hade gjort några större förändringar i och med Smiley- 

införandet. Två av dem hade gjort ombyggnationer och renoveringar, men inte på grund av 

om de skulle få en Smiley eller inte. På en av restaurangerna hade man en speciell person som 

var ansvarig för Smiley och som skulle arbeta extra med systemet för att de skulle kunna 

premieras. Alla tre restaurangerna uttryckte att de hade en bra och väl fungerande 

egenkontroll. 

Alla tre restaurangerna var både positiva och negativa till Smileysystemet. De negativa 

åsikterna var bland annat att en restaurang tyckte att det skulle finnas grön, gul och röd färg 

på Smileyn och att alla restauranger skulle var tvungna att sätta upp den på sin entredörr. 

Restaurang C tyckte att Smileyn inte verkade ha nått ut ordentligt till konsumenterna och 

visste därför inte om den har stor betydelse. De tre restaurangerna tycker att Smileyn är ett 

positivt system, där konsumenten enkelt kan få reda på vilka restauranger som sköter sig. 

Alla tre restaurangerna hade fått information om Smileysystemet innan det infördes. 

Restaurang B och C tycker att Smileydekalen är lagom stor och dämpad i sin utformning 

medan restaurang A tycker att den skulle vara i en mera framträdande färg. 

En av de tre restaurangerna upplevde i början när Smileyn infördes att kunderna frågade om 

den. De två andra restaurangerna hade aldrig fått någon fråga om Smileyn eller hört att någon 

pratade om den trots att en av restaurangerna i början till och med hade på sig en Smileypin 

och dekalen satt på dörren.  



18 
 

Inspektionsresultatet är väldigt beroende på när en inspektion sker. Sker den i januari då har 

de flesta snyggt och prydligt och inte mycket att göra, medan i juli kan det vara mer rörigt, 

mer att göra och kanske en del ny personal.  

Diskussion  
Syftet med studien var att ta reda på om konsumenterna känner till Smileyn. Utvärderingen 

visar att även om vissa ålderskategorier är underrepresenterade och det skiljer mellan antalet 

män och kvinnor som har svarat tycker jag, att enkäten ger en indikation på att folk i 

allmänhet känner till Smileyn relativt väl. Oavsett om man tittar på män eller kvinnor syns det 

att kännedomen är förhållandevis hög, 47 % av kvinnorna och 44 % av männen uppgav att de 

kände till Smileyn. Vetskapen tenderar att öka med ökande ålder, även om det är svårt att dra 

några slutsatser kring detta, eftersom antalet svarande inte var lika många i alla 

ålderskategorier. Halmstads kommun hade även mål kring Smileyn, vilka var att 60 % av 

allmänheten som brukar besöka någon form av näringsställe skulle senast 1 april 2013 ha 

träffat på symbolen Smiley och 50 % skulle senast 1 april 2013 veta vad symbolen Smiley 

betyder och vad den står för (Halmstads kommun, 2012b). Ungefär ett år senare än när målen 

skulle vara uppnådda, är de ännu inte riktigt uppfyllda. I en utvärdering som är gjord i 

Helsingborg 2005 svarade 53 % Nej och 47 % Ja på frågan ”Har du hört talas/läst om denna 

Smileydekal tidigare?”. Författaren till den här utredningen tyckte även hon att det här var ett 

bra resultat med tanke på att Miljökontoret endast hade använt sig av Smiley i cirka ett år 

(Lindqvist, 2005). Även Miljöförvaltningen i Malmö har gjort en utvärdering, här svarade 52 

% att man känner igen Smiley-figuren (Miljöförvaltningen Malmö Stad, 2008). Med de här 

siffrorna i åtanke, verkar Halmstads konsumenter vara ungefär lika medvetna om Smiley-

systemet som konsumenterna i Malmö och Helsingborg. 

De konsumenter som känner till Smileyn verkar ha en god uppfattning beträffande vad 

Smileyn innebär och står för. Många av dem känner bland annat till att det har någonting med 

hygien, inspektioner och Miljö- och hälsa att göra. Ett liknande resultat fick även den 

utvärdering som gjordes i Helsingborg, där 77 % svarade att Smileyn betyder ”Bra 

livsmedelshygien” (Lindqvist, 2005). Vid den utvärdering som gjordes i Malmö svarade 

knappt hälften av intervjupersonerna på frågan om vad Smileyn står för och av dessa 

överensstämde samtliga svar i en eller annan form med det som Smiley står för 

(Miljöförvaltningen Malmö Stad, 2008). 
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På frågan om var man hade fått information om Smileyn svarade 61 % genom massmedia i 

olika former. Även i Malmös utvärdering var det vanligaste svaret i tidningar 

(Miljöförvaltningen Malmö Stad, 2008). Tidningar verkar vara ett bra sätt att marknadsföra 

sådan här typ av information eftersom det var många som svarade att de hade läst om Smileyn 

där.  

Samtliga (74 stycken) av de som svarade på frågan om vad man tycker om Smileysystemet 

uppgav att de tyckte det var bra eller positivt på något sätt. Halmstads kommuns mål var att 

50 % av allmänheten är intresserade av att få information om kontrollresultatet, vilket jag 

tycker var uppnått även om inte frågan och målet är identiska. Tycker man att det är positivt 

och bra borde man även tycka att det är intressant (Halmstads kommun, 2012b). 

På enkätfrågan om Smileyn påverkar valet av restaurang svararar 65 % ja, 24 % nej och 11 % 

har inte uppgett något svar. Eftersom jag informerade om Smileyn för de som inte kände till 

den kunde alla svara på den här frågan. Ändå uppger 11 % inte något svar, vilket jag tolkar 

som att man antingen inte har brytt sig om att svara på den frågan eller att man egentligen 

hade kunnat svara nej eftersom det tydligen inte påverkar. Att 65 % svarar ja tycker jag visar 

på att Smileyn verkar ha den effekt som det var tänkt att vara en vägvisare för konsumenter. 

Halmstads kommuns mål var att 50 % av allmänheten skulle göra medvetna val utifrån 

Smileyn, vilket har uppnåtts (Halmstads kommun, 2012b). Möjligt är att det finns andra 

faktorer som spelar in när man väljer restaurang, som t.ex. priset, om restaurangen ligger i 

närheten av där man bor, eller rekommendationer från någon man känner. Som tidigare 

nämnts i metoddiskussionen kan valet också ha påverkats av om det är turist eller boende i 

Halmstad som har svarat. Bor man här kanske man väljer efter att man känner till eller har ätit 

på restaurangen tidigare men om man är turist kanske man behöver mer vägledning i sitt val 

av restaurang. Destination Halmstad är ett kommunalt bolag som bland annat arbetar med att 

marknadsföra Halmstads olika evenemang. På deras hemsida kan konsumenter söka bland 

olika restauranger och även få reda på vilka som innehar en Smiley (Destination Halmstad). 

Några av Halmstads kommuns övriga Smiley-mål var att 100 % av berörda näringsidkare ska 

senast 15 december 2012 ha fått information om Smiley, 80 % av berörda näringsidkare ska 

senast 1 mars 2013 ha läst kommunens information om Smiley samt 70 % av berörda 

näringsidkare ska senast 1 mars 2013 veta vad Smiley betyder. De här målen kan jag inte 

svara på om de helt och hållet har uppnåtts, men mina intervjuer ger en indikation om att en 



20 
 

del av målen är det. Till exempel svarar alla tre restaurangerna att de har fått information om 

Smiley-systemet innan det infördes (Halmstads kommun, 2012b). 

I artiklen Evaluating food hygiene inspection schemes: ‘Scores on Doors’ in the UK (2007) 

står det om en utvärdering som gjorts 1 år efter att Toronto införde sitt Dine Safe system, där 

alla restauranger (10000 styck) var skyldiga att visa ett inspektionsbetyg. Utvärderingen 

visade att en majoritet av de frågade (77 %) kände sig säkrare i att göra ett val av restaurang i 

Toronto sedan systemet infördes, jämfört med att äta i samhällen som inte hade liknande 

system. Ungefär 75 % av de frågade kände till att inspektionsresultatet publiceras på 

restauranger och 85 % visste vad märkningen innebar. Majoriteten av de frågade (97 %) 

stödde Dine Safe-systemet och tyckte att det var viktigt för Torontos folkhälsa att fortsätta 

med systemet. Ett nationellt system skulle underlätta konsumenternas val och medvetenheten 

skulle öka. Livsmedelsföretagen kan uppmuntras till att förbättra hygienstandarden och 

eventuellt också minska risken för livsmedelsburna sjukdomar. Även om den här 

undersökningen visar på ett högre resultat än min utvärdering, indikerar den samma sak. Att 

konsumenter tycker att det är viktigt att få den här typen av information och därmed kunna 

göra ett aktivt val av restaurang (Worsfold & Worsfold, 2007). Framtida forskning kan enligt 

mig innebära att titta på om det finns något samband mellan att införa ett Smileysystem och 

en nedgång i livsmedelsburna sjukdomar. 

I samma Evaluating food hygiene inspection schemes: ‘Scores on Doors’ in the UK (2007) 

artikel gick det även att läsa om en utvärdering som gjorts i Los Angeles, där forskarna fann 

att de restaurangerna med inspektionsbetyget ”A” ökade sin försäljning med 5,7 % medan de 

med ”C” upplevde en nedgång med 1 % (Worsfold & Worsfold, 2007). Någon ökning av 

försäljning har däremot inte de restauranger i Halmstad som intervjuats märkt av. 

I mitt examensarbete ville jag även ha svar på om Smileysystemet har påverkat hur 

restaurangerna arbetar för att bli godkända på livsmedelsinspektionen. Har det t.ex. inneburit 

att de restaurangerna med någon liten anmärkning kämpar lite extra, för att bli godkända? 

Genom de intervjuer som har gjorts verkar Smileyn inte ha någon större påverkan på 

restaurangernas arbete, alla tre restaurangerna svarade att de redan hade en bra och 

fungerande egenkontroll. Däremot svarade en av restaurangerna att de hade haft en person 

som arbetade speciellt med Smiley för att de skulle kunna premieras. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbete syftar redan idag ”till att minska samhällets negativa 

påverkan på människor och miljö, samt att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling” 
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(Halmstads kommun, 2012c). Om jag spekulerar om framtidens Smileysystem, kan det 

förslagsvis även ingå att inspektörerna kontrollerar att verksamheterna arbetar aktivt med att 

exempelvis minska sitt avfall och sin energiförbrukning. Sveriges regering har antagit 24 

etappmål för att tydliggöra hur vi ska nå dels generationsmålet men även andra 

miljökvalitetsmål. Ett av etappmålen för att minska avfallsmängden inom livsmedelskedjan 

lyder: 

Insatser ska vidtas så att senast år 2018 sorteras minst 50 procent av 

matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och 

behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 

procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara. 

Genom att införa fler kontrollområden inom Smiley, skulle Smileyn även kunna bidraga till 

att Sverige når etappmålet ”Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan” (Naturvårdsverket, 

2014). 

Att införa ett enhetligt Smileysystem i hela Sverige borde spara både tid och pengar. Varför 

uppfinna hjulet flera gånger? Hade det funnits ett gemensamt system hade informationen 

lättare nått ut till konsumenterna och konsumenten hade lättare kunnat göra ett medvetet val 

av restaurang. Konsumenten hade också lättare kunnat hitta informationen om alla kommuner 

hade gjort lika. Som det fungerar nu publicerar en del kommuner på Facebook andra på 

kommunens hemsida och en del på annat sätt. Även var resultaten publiceras, skulle enligt 

mig kunna vara en framtida fråga. Är Facebook en lämplig Myndighetsplats? Myndigheterna 

kanske når en yngre åldersgrupp, men är det etiskt riktigt att alla kan läsa och kommentera det 

som skrivs. Enligt mig borde det i de här situationerna vara ännu viktigare vad och hur 

livsmedelsinspektörerna skriver. Genom ett nationellt system hade även livsmedelsinspektörer 

och restauranger fått ett enhetligare och tydligare system att förhålla sig till, kraven hade varit 

lika överallt och inspektionerna hade sett lika ut oavsett om du befinner dig i Ystad eller 

Haparanda.  

Framtida forskning skulle kunna innebära att man även utvärderar de livsmedelsföretag som 

inte har premierats med en Smiley. Kanske man får ett helt annat svar bland de 

verksamheterna, de kanske kämpar mycket för att nå upp till att premieras med en Smiley 

eller kanske de tycker att Smiley är värdelöst. Framtida forskning skulle även kunna utvärdera 

andra typer av verksamheter än vad min utvärdering inkluderar. Många skolor och förskolor i 

Halmstads Kommun har premierats med en Smiley, vilket kanske påverkar föräldrarnas val av 

skola/förskola för deras barn.  
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Slutsats  
Slutsatsen av den här utvärderingen är att det skulle behövas mer information om Smiley till 

Halmstads konsumenter. Av de som svarade på enkäten är majoriteten positiva till ett system 

som offentliggör livsmedelsinspektioner, vilket även andra utvärderingar som har gjorts tyder 

på. Ett nationellt Smiley-system hade underlättat för både restauranger, konsumenter och 

livsmedelsinspektörer. 
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Bilaga 1 

Frågor till en livsmedelsinspektörinspektör 

1. Hur många är ni som arbetar inom livsmedelsinspektion i Halmstads 

kommun? 

2. Hur många inspektioner genomförs varje månad/år/vecka? 

3. Använder sig Halmstads kommun av något system när de genomför 

(livsmedels)inspektioner, och i så fall vilket? (Checklistor, datoriserade 

enhetliga checklistor) 

4. Beskriv kortfattat hur en livsmedelsinspektion går till. 

5. Hur många (livsmedels)företag finns det inom kommunen, och hur många 

av dessa har i dagsläget en Smiley? 

6. Finns det någon statistik över t.ex. antalet inspektioner, antalet avvikelser 

eller inspektioner och Smiley eller liknande? 

7. Har ni som inspektörer fått några reaktioner angående Smiley av 

restauranger eller konsumenter? (I så fall vad?) 

8. Hur fungerar arbetet med Smiley inom Halmstads kommun i nuläget? 

Planeras mer information till konsumenterna, reklam, fler 

Smileypremieringar osv? 

9. Vad tycker inspektörerna om Smileysystemet? Har det hjälpt, underlättat, 

försvårat, medfört mer arbete osv.? 

Hur tror du att inspektioner, Smiley osv fungerar om tio år? 

 



 
 

Bilaga 2 

Frågor till restauranger: 

1. Vad heter er restaurang? 

2. Hur länge har verksamheten funnits? När startade verksamheten? 

3. Hur länge har du varit ägare? 

4. Hur många anställda är det? 

5. Cirka antal kunder/dag? 

6. Hur ofta har ni inspektion? 

7. Tycker ni att det är bra eller dåligt att inspektioner offentliggörs? 

8. Har ni premierats med en Smiley? (När?) 

9. Hur många inspektioner har ni haft utan anmärkning innan ni fick er 

Smiley? 

10. Har ni gjort några förändringar på restaurangen? (Andra/fler rutiner, 

Egenkontroll, HACCP) 

11. Fick ni information om systemet, innan införandet? (Bra, dåligt) 

12. Vad tycker ni om Smileysystemet? 

13. Vad tycker ni om Smileysymbolens utseende? 

14. Har ni satt upp dekalen, var i så fall? 

15. Har ni märkt någon förändring efter att ni fick Smileyn? (Högre 

omsättning, fler kunder) 

16. Frågar kunder efter/om Smileyn? 

Har ni några tips/idéer om Smileyn till kommunen/inspektörerna? 

 



 
 

Bilaga 3 

Känner du till Smiley-symbolen? 

Jag heter Monica Wobbe och är student på Miljö- och hälsoskyddsprogrammet på Högskolan 

i Halmstad. Just nu skriver jag min C-uppsats gällande den Gröna smileyn. 

I min uppsats undersöker jag vad ni som konsumenter i Halmstads kommun känner till och 

tycker om Smileysystemet. Målet med min undersökning är att ta reda på hur stor kännedom 

konsumenter i Halmstad har kring Smileysystemet och om det har påverkat dem på något vis. 

Totalt kommer cirka 100 personer svara på enkäten. 

Det är frivilligt att fylla i enkäten. Svaren, kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

Monica Wobbe 

monwob08@student.hh.se 

Handledare: Kerstin Rolleberg, Kerstin.Rolleberg@hh.se Telefon:035 -16 78 73 

Anna Hansson, Anna.Hansson@hh.se Telefon:035 -16 72 63 

  



 

Kön: 

 

           Kvinna 

 

           Man 

 

Ålder: 

          15-25  

 

          26-40  

 

          41-65  

 

          65- 

Känner du till den här symbolen?  

 

 
 

      Ja 

 

      Nej 

 

Om ja, Vet du vad symbolen betyder? 

 

 

 

Hur fick du information om den? 

 

 

 

 

Vad tycker du om en sådan här märkning? 

 

 

 

 

Påverkar det ditt val av restaurang? / 

Nu när du vet att det finns en sådan märkning, tror du att den kommer påverka ditt val av 

restauranger i fortsättningen? 

 

      Ja 

 

      Nej 



 
 

 

Bilaga 4 
  2 (37) 

  

 

 
MILJÖ- & HÄLSOSKYDDS- 
                       KONTORET 

 
 
Låneförbindelse för smiley 
 
Livsmedelsanläggningens namn 

 

Livsmedelsanläggningens adress 

 

Fastighetsbeteckning 

 

Företagets namn 
 

Företagets organisationsnummer 
 

Företagets/anläggningens hemsida 

 

 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill härmed låna ut en Smiley-dekal till er anläggning. Vi 
rekommenderar att dekalen sätts upp där den är väl synlig för era kunder/gäster, t.ex. på entrédörren 
eller vid kassan.  
 
Smiley-dekalen är Miljö- och hälsoskyddsnämndens egendom. Detta innebär att dekalen enbart lånas 
ut till verksamheter och att ni måste återlämna dekalen om Miljö- och hälsoskyddskontoret begär 
detta.  
 
Om Miljö- och hälsoskyddskontoret begär att Smiley-dekalen återlämnas är ni också skyldiga att ta 
bort all eventuell reklam/publicering av Smiley-dekalen på t.ex. menyer eller hemsidor.  
 
Miljö- och hälsoskyddskontoret kan komma att publicera uppgifter om ert företag samt dess Smiley 
på kommunens hemsida eller liknande.  
 
Genom att skriva på denna förbindelse godkänner ni innebörden i ovanstående text.  
 
 
__________________________________________________________________ 
Ort och datum 



 
 

 
 

 
______________________________ ______________________________ 
För företaget   För miljö- och hälsoskyddskontoret 

 
______________________________ ______________________________ 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 
 
 
Information om Smiley-dekalen 

 
Vad är Smiley?  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Halmstads kommun inför från och med 2013 Smiley-premiering 
för verksamheter som uppfyller erfarenhetsklass A.  
 
Vi vill på det sättet lyfta fram verksamheter som över tid haft väldigt bra kontrollresultat som goda 
exempel, med bra rutiner och bra hantering utifrån livsmedelslagstiftningens krav på säkra livsmedel.  

 
Rutiner vid förnyad inspektion av verksamheter med Smiley 
 
1. Om verksamheten får bra resultat vid nästa kontrollbesök, dvs. 

a. Inga avvikelser från livsmedelslagstiftningen eller  
b. Ett fåtal avvikelser från livsmedelslagstiftningen, 

så får den redan uppsatta smiley-dekalen att behållas, 
alt.  
Får ni en ny smiley-dekal att sätta upp med det senaste inspektionsdatumet. Den gamla dekalen 
tas alltså ner och ersätts.  

2. Om verksamheten får sämre resultat vid nästa kontrollbesök, dvs. 
a. En eller flera avvikelser som kräver uppföljning eller 
b. Avvikelser som leder till föreläggande eller förbud 

Så återkrävs smiley-dekalen på plats. 
Verksamheten har då möjlighet att återfå smiley-dekalen först då miljö- och hälsoskyddskontoret 
bedömer att verksamheten ska ligga i erfarenhetsklass A.  

 
Rutiner vid upphörande och övertagande av verksamheter 
 
1. Verksamheter med smiley-dekal ska återlämna dekalen vid upphörande eller överlåtelse av 

livsmedelsanläggning.  
2. Om företaget enbart byter namn eller organisationsnummer (men fortfarande har samma 

innehavare) skrivs en ny smiley-förbindelse.  
 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Monica Wobbe


