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Sammanfattning 
 

I Karlstads kommun bedrivs livsmedelstillsyn och kontroll under miljönämndens ansvarsområde av 

kommunens miljöförvaltning och uppdraget omfattar för närvarande ungefär 570 livsmedelsverk-

samheter. Inför 2014 avsattes totalt 3 278 timmar i kontrollplanen för planerade kontroller. Av 

dessa 3 278 timmar utgjordes 975 av återstående kontrolltid från 2013, det vill säga debiterad till-

synstid som ej ännu utförts. Miljöförvaltningen har därför ett behov av att effektivisera sitt arbete 

och bli kvitt de så kallade skuldtimmarna.  

 Generellt sett gäller att effektivitet i tillsynsarbetet kräver att rätt saker utförs samt att de utförs på 

rätt sätt. Kompetens och professionalism är två viktiga faktorer för att uppfylla detta. Även ett gott 

inflytande i verksamheterna utgör en nyckelfunktion i effektiviteten. Inflytandet påverkas av bland 

annat kontrollfrekvens, vilken typ av kontroll som utförs samt vilket bemötande inspektören har 

gentemot verksamhetsutövaren. Det har även visat sig vara av positiv betydelse med incitament för 

god livsmedelshygien, där verksamhetsutövaren på ett eller annat sätt belönas för ett gott arbete. 

  I förhoppning om att motarbeta problematiken med återstående kontrolltid har miljöförvaltningen 

infört en ny typ av kontrollrapport i form av ett kontrollkvitto, som lämnas på plats i de fall där av-

vikelser ej noterats. Syftet är att effektivisera inspektörernas arbete direkt genom att de på så vis 

reducerar mängden pappersarbete. Kvittot har även visat sig öka förståelsen för myndighetsutövan-

det ute i verksamheterna vilket genererar en bättre attityd, och på så sätt bidrar kvittot även till indi-

rekt effektivitet då en god attityd hos verksamhetsutövaren leder till myndighetens ökande infly-

tande. 

  Verksamhetsutövarna i Karlstads kommun visade sig ha en positiv uppfattning om livsmedelsin-

spektionen generellt. Vissa önskemål framgick dock, så som att bedömningar ska göras likvärdigt 

oavsett inspektör samt att inspektionen bör utföras på en lämplig tidpunkt. De hade en god inställ-

ning till kontrollkvittot och de flesta uppskattade kvittots enkelhet samt det faktum att besked om 

inspektionens resultat gavs direkt.  

  För att bibehålla ett gott arbete och eventuellt effektivisera ytterligare bör miljöförvaltningen 

överväga en ökad inspektionsfrekvens samt fler antal anmälda kontroller. Livsmedelsverkets hjälp-

verktyg för professionella och likvärdiga bedömningar bör utnyttjas kontinuerligt, och eventuellt 

kan ett Smileysystem införas som incitament för god livsmedelshygien.  

Nyckelord 
 

Offentlig kontroll, livsmedelsinspektion, kontrollkvitto, effektivitet, inflytande 



 

 

Abstract 
 
 

At the end of 2013, the environmental administration of Karlstad municipality still had 975 regula-

tory hours left to perform which they had already charged the food businesses for. The environmen-

tal administration is in need of a more effective approach since they have been struggling with the 

same kind of problem for years. 

  The introduction of the control receipt has proved to be good in two ways. The environmental ad-

ministration has succeeded in getting a more efficient approach and the business operators has in-

creased their understanding of the authority’s work.  

  For maintaining and/or even increasing the efficiency it is important for the inspectors to possess 

competence and professionalism, which is gained through continuous use of utilities from the Na-

tional Food Agency. The food inspections influence on restaurant business operators is significant 

as well and affected by inspection frequency, treatment and the type of inspection (an-

nounced/unannounced). Therefore, the environmental administration may consider increasing both 

the total amount of inspections and the amount of announced inspections. Systems for incentives 

may even be considered as well.  
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Förord 
 

Utbildningen miljö- och hälsoskydd på Högskolan i Halmstad innefattar en C-uppsats inom miljö-

vetenskap omfattande 15 högskolepoäng. Då jag valt att inrikta min utbildning mot livsmedelssä-

kerhet ansåg jag att livsmedelstillsyn var ett lämpligt studieområde. 

 

Den här rapporten är resultatet av ett samarbete med miljöförvaltningen i Karlstads kommun där jag 

genomfört fyra veckors praktik under min studietid. 

 

Jag vill först och främst tacka chefer och anställda på miljöförvaltningen för förtroendet. Ett särskilt 

tack till min kontaktperson Ida Höjskeld som visat mig rätt väg genom arbetet. Jag vill även tacka 

min handledare på högskolan, Kristian Eno, som varit mitt bollplank från studiens start till slut. Ett 

stort tack dessutom till min mamma Maud Finth Winslow som tagit sig tid att korrekturläsa rappor-

ten från pärm till pärm. 

 

Slutligen vill jag tacka alla goda, glada verksamhetsutövare och inspektörer som ställt upp på inter-

vjuerna. Ni är guld värda. 

 

 

Äta bör man annars dör man! 

 

Moa Finth Winslow 
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Inledning 
 

Tillsynsmyndigheter ställs idag under en rad krav från bland annat lagstiftning och politiker. Det 

handlar om serviceskyldighet och servicegarantier, att myndigheten ska vara tillgänglig utifrån. 

Samtidigt ska den utföra en effektiv och korrekt tillsyn, likvärdig för alla verksamheter som omfat-

tas (Livsmedelsverket, 2015-2). 

   

Miljöförvaltningen i Karlstads kommun har under en längre period haft svårigheter att följa sin kon-

trollplan för livsmedelstillsynen. Debiterad kontrolltid från tidigare år har kvarblivit på grund av 

bland annat resursbrist och det finns ett behov att effektivisera tillsynen så problemet upphör. Myn-

digheten har sedan årsskiftet anammat ett nytt arbetssätt där bland annat rapporteringssystemet för-

ändrats, samt att livsmedelskontrollen fokuserar på de mer kritiska bristerna, i förhoppning om att 

få bukt med skuldtimmarna.  

   

Syfte 
 

Studien ”Kontrollkvitto i livsmedelstillsyn - ett nytt arbetssätt i Karlstads kommun” har framtagits 

på uppdrag av Karlstads kommun. Den har som syfte att utvärdera det nya rapporteringssättet, både 

från inspektörernas synvinkel men även från verksamhetutövarnas. Den undersöker samtidigt hur 

livsmedelsinspektionen uppfattas, vilket inflytande den har på verksamheterna samt hur den kan 

effektiviseras.  

  För att uppnå studiens syfte har följande frågeställningar besvarats: 

   

- Har inspektionen ett positivt eller negativt inflytande på verksamhetsutövaren? 

- Vilka faktorer påverkar myndighetens effektivitet i sitt tillsynsarbete? 

- Hur kan miljöförvaltningens arbetssätt effektiviseras tidsmässigt och samtidigt öka sitt positiva 

inflytande på verksamhetsutövarna? 

- Är kontrollkvittot ett bra verktyg för effektivisering och ökat inflytande? 
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Bakgrund 

 

Offentlig kontroll 
 

Den offentliga kontrollen ska vara riskbaserad, ändamålsenlig och likvärdig för alla verksamheter. 

Kontrollen ska säkerställa att företagen efterlever bestämmelser i lagstiftningen, att goda rutiner 

finns för att tillverka rättmärkt och säker mat samt att verksamheten är medveten om eventuella 

faror som kan uppstå i samband med livsmedelshanteringen. Då eventuella brister i verksamheten 

påträffas under kontrollen ska företagaren åtgärda dessa självmant eller genom sanktionsåtgärder 

från myndigheten (Livsmedelsverket, 2015-2). 

  Offentlig kontroll inom livsmedelsbranschen omfattar tre delar: inspektion, revision och provtag-

ning. Vid inspektion granskar en livsmedelsinspektör företagarens hantering utifrån de krav som 

ställs i livsmedelslagstiftningen. Revision innebär istället en granskning av verksamhetens rutiner, 

hur de utförs i verkligheten och vad resultatet blir. Dessa två moment, som utgör grunden för kon-

trollen, kan sedan kompletteras med provtagning (Livsmedelsverket-3, 2015).  

  Den grundläggande livsmedelslagstiftningen är idag gemensam för alla länder inom EU. Den 

kompletteras inom svenska gränser av livsmedelslagen SFS 2006:804, livsmedelsförordningen SFS 

2006:813 och föreskrifter utfärdade av Livsmedelsverket (Livsmedelsverket, 2015-1). Syftet med 

livsmedelskontrollen är att verifiera livsmedelsföretagens uppfyllande av livsmedelslagstiftningens 

mål så att säkra livsmedel produceras och konsumenterna inte vilseleds (NKP, 2014). 

  

Ansvaret för tillsynen fördelas på Livsmedelsverket, Länsstyrelsen och den kommunala nämnden. 

Nämnden ansvarar för tillsyn på bland annat storhushåll, caféer, butiker och restauranger. Primär-

producenter ligger inom Länsstyrelsens tillsynsområde och Livsmedelsverket ansvarar för de flesta 

animalieverksamheternas tillsyn (Livsmedelsverket, 2015-2, SFS 2006:813 23,25§§). 

 

Karlstads kommun 
 

I Karlstads kommun bedrivs livsmedelstillsyn samt kontroll under miljönämndens ansvarsområde 

av kommunens miljöförvaltning (Miljöförvaltningen, 2014-2) och uppdraget omfattar för närva-

rande ungefär 570 livsmedelsverksamheter (Miljöförvaltningen, 2014-1). Kommunens servicega-

rantier, det vill säga vad medborgarna kan förvänta sig av kommunen, omfattar dessa verksamheter 

genom två löften. Den första garantin utlovar att verksamhetsutövaren får en kontrollrapport senast 
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tio arbetsdagar efter inspektion. På så sätt menar kommunen, får verksamheten en snabb respons då 

den meddelas vad som noterats vid kontrollen samt vad som eventuellt behöver åtgärdas.  

  Garanti nummer två riktar sig mot nya livsmedelsverksamheter och garanterar att ett första kon-

trollbesök erbjuds inom fyra veckor efter att verksamheten startat (Servicegaranti Karlstads kom-

mun, 2013).  

 

Inför 2014 avsattes totalt 3 278 timmar i kontrollplanen för planerade kontroller. Av dessa 3 278 

timmar utgjordes 975 av återstående kontrolltid från 2013, det vill säga debiterad tillsynstid som ej 

ännu utförts.   

  Mängden återstående kontrolltid har varit ett problem för miljöförvaltningen under de senaste åren 

och därför finns ett behov av att effektivisera arbetet och därmed reducera dessa (Kontrollplan, 

2012, 2013, 2014). Myndighetsförordningen (2007:515) fastställer att en operativ tillsynsmyndighet 

ska bedriva tillsynsarbetet effektivt samt utveckla personalens kompetens i tillsynsfrågor (3,8§§). 

 

Kontrollkvittot 
 

I förhoppning om att motverka problematiken med skuldtimmar har miljöförvaltningen nu infört en 

ny typ av kontrollrapport i form av ett kontrollkvitto. Kontrollkvittot är vid jämförelse med den 

föregående rapporten ett enklare alternativ där det tydligt ska framgå vilken typ av inspektion som 

genomförts, vilka områden som inspekterats samt om verksamheten uppfyller livsmedelslagstift-

ningens krav (Kontrollkvitto 2014). I samband med införandet anammas även en ny inspektions-

mentalitet då fokus kommer att läggas på allvarligare avvikelser. Mindre allvarliga brister ska inte 

föras upp på rapporten. 

 

Läikkö-Roto och Nevas (2014) har diskuterat den offentliga livsmedelskontrollens optimala effek-

tivitet genom en enkätundersökning som gjordes i samband med deras studie. De nämner bland 

annat faktorer som grundlig motivering av anmärkningar, vedertagna kontrollåtgärder och en väg-

ledande och förhandlingsbar strategi - men även vikten av en entydig inspektionsrapport. På en 

skala 1-4, där 1=inte alls viktig och 4=mycket viktig, angav 55.7% av verksamhetsutövarna att rap-

porten var ”mycket viktig”.  

  Vikten av rapportens entydighet återkommer även i del 2 av ”Nationell plan för kontrollen i livs-

medelskedjan” från 2014, där ett av de strategiska målen för livsmedelstillsynen 2014-2016 be-

nämns vara att ”avvikelser kommuniceras så att företagen förstår innebörden och kan vidta lämp-

liga åtgärder”. 
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  Det är artikel 9 (EG) nr 882/2004 som styr upprättandet av en rapport angående den offentliga 

kontrollen som utförts. Åtminstone vid bristande efterlevnad ska en kopia av rapporten lämnas till 

företagaren innehållande den offentliga kontrollens syfte, tillämpad kontrollmetod, resultat av kon-

trollen samt eventuella åtgärder som ska vidtas. Hur en rapport bör utformas vid en inspektion där 

avvikelser ej noterats nämns inte.  

  Rutinen är därför att kvittot lämnas på plats då avvikelser ej noterats. Vid noterad avvikelse skick-

as en utförligare rapport i efterhand som uppfyller de krav som ställs i lagen. 

  Vid uppföljning av eventuella brister kan kvittot lämnas även här. Har företagaren åtgärdat bris-

terna lämnas kvittot på plats som en bekräftelse på att åtgärderna är godkända. Har bristerna ännu 

inte åtgärdats på ett tillräckligt sätt sker en ny rapportskrivning alternativt ett vidtagande av sankt-

ionsåtgärder. 

 

1. 

2. 

1. 

2. 
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Figur 1. Flödesschema vid kontroll 

Steg två i flödesgången har ännu inte anammats då det fortfarande finns kvar mindre allvarliga bris-

ter från 2014 som ännu inte följts upp. Dessa brister är av den typen av avvikelser som miljöför-

valtningen i dagsläget har valt att bortse från. Det blir därför problematiskt att använda sig av det 

nya synsättet och därmed kommer steg två vidtas först då avvikelser från 2015 följs upp (Höjskeld, 

2015). Målsättningen blir då att använda sig av detta steg vid allvarligare avvikelser. 

Effektivitet 
 

Inre och yttre effektivitet 

 

Beteckningen effektivitet inom själva tillsynsarbetet föreligger under olika definitioner.  Artman et 

al. (2013) presenterar termerna yttre effektivitet och inre effektivitet. Yttre effektivitet innebär att 

göra rätt saker, exempelvis att utforma tillsynsplanen så att insatser görs där effekten blir som 

störst. Inre effektivitet innebär däremot att göra saker rätt, exempelvis hur målen i tillsynsplanen 

uppnåtts i relation till de resurser som använts. 

 

Kompetens, det vill säga hur väl kunskap, färdigheter och beteenden tillämpas i arbetet utgör en del 

av vad som krävs för att nå både yttre och inre effektivitet. Professionalism, alltså utföranden, syf-

ten och egenskaper som karaktäriserar en yrkesgrupp, är en annan. 

 

Kompetens  

 

Artman et al. menar att både den individuella kompetensen och gruppens kompetens är av bety-

delse. Den individuella kompetensen innebär dels den generella grundkompetens som alla bör be-

sitta för att kunna utföra en inspektion, t.ex. kunskaper kring förvaltningslagen och miljölagstift-

ningen. Även kunskaper inom svenska språket är nödvändiga för att kunna nå korrekthet och tyd-

lighet vid beslut. Den andra typen av individuell kompetens är den så kallade specialistkompeten-

sen, det vill säga djup kunskap inom ett specifikt område. 

  Den samlade kompetensen, gruppens kompetens, är summan av alla individers kompetens. Grup-

pens kompetens ska täcka upp för att kunna ta beslut i de ärenden kommunen tilldeltats. En gemen-

sam grund och gemensam samsyn för lagarnas transparens bör finnas så att både företagare och 

allmänhet känner sig trygga i de beslut som fattas. 
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En annan typ av kompetens är den sociala kompetensen. Artman et al. anser att ”Den sociala kom-

petensen är inte bara något man har utan det finns metoder att lära sig vad gäller bemötande och 

måluppfyllelse med de samspel man har med människor…” (2013). Det kan exempelvis handla om 

medvetenhet gällande etik och tillsynsstrategier. 

 

Kompetens och utveckling 

 

EG 882/2004 Artikel 6 anger att den behöriga myndigheten ansvarar för att personalen som utför 

offentlig kontroll ”får utbildning som är lämplig för deras kompetensområde och som gör att de 

med erforderlig kompetens kan utföra sina uppgifter och utföra offentlig kontroll på ett enhetligt 

sätt”. Personalen ska även hålla sig uppdaterade på sina kompetensområden, få regelbunden vida-

reutbildning vid behov samt kunna samarbeta över kompetensområden. 

  Under perioden år 2011-2014 fick Livsmedelsverket i uppdrag att utveckla kompetensen i den 

offentliga livsmedelskontrollen. Syftet var att skapa en bättre kontroll till nytta för både konsumen-

ter och företag. Kurser inom bland annat professionella samtal, specialiseringsutbildningar och me-

todiskt arbetssätt för riskbaserad kontroll fanns att tillgå.    

  Då kurserna utvärderats har merparten av deltagarna visat uppskattning och dessutom bedömt att 

de har nytta av kursinnehållet i sitt arbete. Bland de sju strategiska områden Livsmedelsverket tagit 

fram för framtidens livsmedelskontroll finns även punkterna system för långsiktig kompetensför-

sörjning och att utveckla virtuella och fysiska mötesplatser för en bättre dialog med berörda parter 

(Rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan, 2013). 

 

Kompetens i verksamheten 

 

Kompetens ute i verksamheterna, det vill säga kunskap kring livsmedelssäkerhet, har visat tydliga 

samband med både hygien och attityd gentemot inspektionerna. Ju högre kompetens brukaren besit-

ter, desto välvilligare attityd mot kontrollen och desto bättre hygien i verksamheten. Det är därför 

viktigt att hitta metoder för ett gott inflytande över verksamhetsutövarens attityd. Exempelvis kan 

högkvalitativa utbildningsprogram i kombination med praktiska och teoretiska moment vara en 

hjälp på vägen (Läikkö-Roto & Nevas, 2014).  

  En mängd studier har påvisat sambandet mellan kompetens och förbättrade inspektionsresultat 

(Mathias et al., 1995; Raval-Nelson & Smith, 1999; Reske et al., 2007). Restaurangbranschens tid-

ning Restaurangvärlden konstaterar att bristande kunskap är en av de vanligaste orsakerna till att en 

verksamhet stängs ned i Sverige (Restaurangvärlden 2/2009). 
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Professionalism 

 

Professionalism är en annan del av den inre och yttre effektiviteten. Det är viktigt att inspektören är 

professionell i både bemötande samt bedömning och därmed lämnar privata värderingar och syn-

punkter utanför yrkesrollen. Det är även viktigt att bedömningen är korrekt utförd från början. Be-

dömningen ska vara rättssäker, det vill säga hålla för eventuell rättslig prövning. Den ska även som 

tidigare nämnt vara likvärdig (Artman et al., 2013). Det är viktigt för verksamhetsutövarna att 

samma förutsättningar gäller oavsett handläggare. Så länge inspektionerna uppfattas som likartade 

minskar behovet av att tilldelas samma inspektör (Hansson, Eno & Pedersen, 2013). 

  Professionalismen omfattar dock inte bara bedömningen utan hela inspektionen. Hela tillsynspro-

cessen från förarbete till inspektion och bedömning ska genomsyras. En förutsättning av betydelse 

är därför att varje fall bedöms som unikt efter sina egna förutsättningar (Artman et. al 2013). 

  Livsmedelsverket erbjuder vägledningar, kontrollhandböcker, utbildningar, gemensamma och nat-

ionella projekt samt annan information i syfte att göra kontrollen likvärdig (Livsmedelsverket, 

2015-2). 

 

Inflytande 
 

För att öka tillsynsarbetes effektivitet gäller det att myndigheten har ett gott inflytande på verksam-

heterna.Vilken grad av inflytande den svenska livsmedelskontrollen har är i dagsläget oklart. Ingen 

tydlig uppföljning och verifiering av myndigheternas arbete finns att tillgå vilket kritiserats av 

European Comission Food and Veterinary Office (FVO). Ett projekt drivet av Livsmedelsverket har 

därför tillsats och fortlöpt under 2014 med målet att samtliga behöriga myndigheter i praktiken ska 

kunna verifiera lagstiftningens uppfyllande samt att kontroll genomförs och har avsedd effekt 

(NKP, 2014). 

  En finsk enkätstudie där totalt 459 svar inkom påvisade att 78,8% av verksamhetsutövarna kunde 

koppla inspektionen till en utförd åtgärd som medfört ökad livsmedelssäkerhet (Nevas, Kalenius & 

Lundén, 2012). 

 

Frekvens och kontrolltyp 

 

En äldre rapport från Livsmedelsverket (9/2000) föreslår en rad olika åtgärder för att effektivisera 

tillsynsarbetet. Bland annat nämns en tillräcklig kompetens och inövade tillsynsrutiner hos varje 

inspektör, anpassning av inspektionens omfattning till aktuellt behov och att rutiner för dokumentat-
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ion av tillsynsbesöken ska finnas. Uppföljning av påtalade brister ska göras och återkoppling av 

dessa till verksamhetens egenkontroll ska ske.  

   Rapporten nämner en rekommendation från Livsmedelsverket om att varje livsmedelslokal bör 

utgöra föremål för inspektion minst en gång per år. I den mer aktuella vägledningen för offentlig 

kontroll av livsmedelsanläggningar från 2011 gäller istället att samtliga tillämpliga kontrollområden 

för verksamheten har kontrollerats inom en femårsperiod och att planerade inspektioner genomförs 

enligt kontrollplanen (Livsmedelsverket, 2011).  

  Miljöförvaltningens problematik ligger i det sistnämnda - de avsatta timmarna i kontrollplanen 

hinns inte med. 

 

Inspektionens frekvens har visat sig betydelsefull för företagarens uppfattning av bedömda avvikel-

ser. Ju oftare inspektionen sker desto större förståelse får företagaren angående bristernas betydelse 

för livsmedelssäkerheten.  

  Livsmedelsinspektören har då möjlighet att bekanta sig med processen, diskutera eventuella pro-

blem samt ge den lagstiftningsbaserade rådgivning som behövs. Detta resulterar i en ömsesidig för-

ståelse för bristerna samtidigt som verksamhetsutövaren får en mer positiv inställning gentemot 

kontrollen (Nevas, Kalenius & Lundén, 2012).    

  Huruvida inspektionsfrekvensen påverkar efterlevnaden av livsmedelssäkerheten har också stude-

rats. Ett flertal tidigare studier styrker ett samband mellan en ökad frekvens och förbättrad efterlev-

nad (Mathias et al., 1995; Allwood, Lee & Borden-Glass, 1999).   

  Newbold et al. påvisar dock motsatsen i sin förstudie som utfördes decenniet senare. Ett ökat antal 

inspektioner leder inte till en förbättring i efterrättelsen. Huvudstudien å andra sidan som påvisade 

ett blandat resultat, kunde inte konstatera någon statistisk skillnad i efterlevnad vare sig verksam-

heterna fick tre, fyra eller fem besök om året (2008). Teorin om att samband saknas bekräftas även 

av en tidigare studie från Tenessee (Jones et al., 2004). 

  En tredje aspekt påtalas i en kanadensisk studie där författaren i problemformuleringen hävdar att 

livsmedelssäkerhet inte kan framkomma genom inspektioner. Den måste vara inbyggd i mathante-

ringen. För att öka säkerheten behövs därför smartare inspektioner, inte fler (Holley, 2010). 

 

Det har även ifrågasatts huruvida anmälda eller oanmälda inspektioner skiljer sig i effektivitet.  

  Reske et al. (2007) har publicerat en undersökning där en jämförelse gjorts. Författarna menar att 

de anmälda kontrollerna medförde ett positivt resultat . Hälften av bristerna på de kritiska punkterna 

och två tredjedelar av de mindre kritiska punkterna reducerades jämfört med de oanmälda kontrol-
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lerna. Kontrollens tyngdpunkt hamnade på de kritiska punkterna istället för de mindre kritiska och 

verksamhetsutövarens attityd visade sig mer gynnsam. 

 

Bemötande och rådgivning 

 

En annan aspekt av vikt för inre och yttre effektivitet är bemötandet. Inspektionen ska motiveras 

liksom bedömningarna och en god servicenivå ska hållas. Inspektören ska vara så tillmötesgående 

och trevlig som möjligt samt försöka förstå problemet ur verksamhetsutövarens synvinkel (Artman 

et al., 2013). 

Verksamhetsutövarna menar att de själva besitter den största kunskapen om sina verksamheter. De 

önskar därför att inspektören lyssnar på dem under inspektionerna och att en förståelse visas för hur 

de bedriver sitt arbete (Hansson, Eno & Pedersen, 2013). Artman et al. (2013) stödjer detta påstå-

ende. För ett gott bemötande är det viktigt att respektera verksamhetsutövarens kunskap samtidigt 

som lagarna efterlevs. 

  Bemötandet har i ett flertal undersökningar visat sig bidra till hur tillsynen uppfattas. Både nämnd-

ledamöter, handläggare och brukare är överens om att brukaren har rätt att bli bemött på en jämlik 

nivå. Brukarna vill bli bemötta som människor emellan. Att mötet sker i en anda av respekt och 

diskussion, snarare än känslan av att bli granskad och att handläggaren har en förståelse för verk-

samheten. God kommunikation anses viktig från båda håll och det muntliga samtalet är en mycket 

uppskattad kontaktväg (Hansson, Eno & Pedersen, 2013).  

  Nästan 90% av brukarsvaren i undersökningen utförd av Nevas, Kalenius & Lundén (2012) tyder 

på att diskussioner som förts med inspektören på något sätt ökat deras förståelse för processrelate-

rade risker. 

 

En önskvärd faktor från verksamhetsutövarens sida har tidigare visat sig vara rådgivning. Att få 

stöd redan från början. Förvaltningslagen säger att varje myndighet har serviceskyldighet och där-

med ska lämna upplysningar, råd, vägledning och liknande hjälp i enskilda frågor. Den säger tillika 

att ”Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den en-

skildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet” (1986:223 4§). Av miljöbalken framgår att 

omvänd bevisbörda gäller för miljöfarliga verksamheter och att utövarna med andra ord ansvarar 

själva för att leta rätt på information. Livsmedelsverksamheter har ett liknande ansvar där utövaren 

själv ska avgöra vilken egenkontroll som är nödvändig och vilka planerade åtgärder som krävs 

(Livsmedelsverket, 2011). 

  Handläggarna anser att det är svårt att ge råd utan att de tolkas som krav (Hansson, Eno & Peder-

sen, 2013) och denna typ av problematik tas upp av Restaurangvärlden. Två av de intervjuade 
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livsmedelsinspektörerna menar på att det är viktigt att arbeta förebyggande, föra en god dialog med 

verksamheterna och att hjälpa snarare än stjälpa. Den tredje intervjuade, en livsmedelschef från 

annan ort, ser det hela från en annan synvinkel och anser att det kan bli problematiskt då samma 

person som ger förslag även inspekterar (Restaurangvärlden 2/2009). 

   

Verksamhetsutövarna anser även att kraven som ställs ska vara ekonomiskt och praktiskt rimliga 

(Nevas, Kalenius & Lundén, 2012; Hansson, Eno & Pedersen, 2013). Mer än hälften (62.9%) av 

brukarna medgav i tidigare nämnd undersökning att det finns en ekonomisk svårighet i att åtgärda 

de avvikelser som iakttagits av inspektören. En signifikant koppling kunde göras till att inspektören 

ej var bekant med produktionsprocessen alternativt att det inte utförts en tillräcklig vägledning i 

lagstiftningstillämpning (Nevas, Kalenius & Lundén, 2012). 

 

Incitament och effektivitet 

 

Fler länder världen runt har bekantat sig med olika slags incitament för att nå ytterligare effektivitet 

i sitt livsmedelsrelaterade tillsynsarbete.  

  I New South Wales, Australien, används systemet ”Scores on Doors” för att offentliggöra kon-

trollresultat. Livsmedelsverksamheten tilldelas poäng baserat på kontrollens resultat och mängden 

poäng anger verksamhetens hygienstandard. Ju fler poäng desto sämre hygien. Slutsumman motsva-

rar ett antal stjärnor som verksamheten tilldelas i betyg. Fem stjärnor innebär att verksamheten be-

döms ha utmärkt livsmedelshygien medan noll stjärnor anger att den har större brister och därför 

inte tilldelats något betyg. 

  NSW Food Authority publicerade under 2013 en utvärdering av systemet. Utvärderingen påvisade 

att 73% av de deltagande verksamheterna upplevde en ökad medvetenhet gällande livsmedelskra-

ven efter systemets införande. Av deltagarna menade 60% att de förbättrat livsmedelssäkerheten 

och 96% skulle rekommendera fler verksamheter att delta i systemet (NSW Food Authority, 2013). 

 

New York, USA, har ett liknande system. Verksamheterna tilldelas poäng baserade på inspektions-

resultatet och dessa motsvarar graderingen A, B eller C. A anger att verksamheten nått högsta betyg 

och C lägsta betyg.  A-verksamheterna belönas med minskad inspektionsfrekvens och kan dessutom 

tilldelas ett pris för sin kompetens. 

  New York City Health kunde 18 månader efter införandet konstatera signifikanta förbättringar i 

livsmedelssäkerheten hos verksamheterna, bland annat en ökad frekvens handtvättställ och minskad 

förekomst av skadedjur (New York City Health, 2012). 



11 

 

 

Danmark använder sig av ett så kallat smileysystem där fem olika smileysymboler används för att 

sammanfatta kontrollresultatet. Smileyn med det stora leendet betecknar utan avvikelser och den 

med det mindre leendet anger anmärkning av mindre betydelse. Den sammanbitna smileyn betyder 

att en varning utfärdats och den ledsna smileyn betecknar att verksamheten har tilldelats böter, poli-

sanmälts eller fråntagits sitt tillstånd/godkännande. Den sista smileyn, elit-smileyn, tilldelas verk-

samheter som har enbart glada smileys på de senaste fyra inspektionsrapporterna samt har varit utan 

anmärkning under de närmsta 12 månaderna. 

  Antalet glada smileys ökade med 23,7% mellan 2002 och 2010 och hela 86,7% av verksamheterna 

hade under 2010 tilldelats den gladaste smileyn. DVFA (Danish Veterinary and Food Administrat-

ion) konstaterar därför att systemet utan tvekan ökat livsmedelssäkerheten i Danmark (2011). 

   

I Sverige har ett flertal kommuner, bland annat Halmstad, valt likt Danmark att införa ett Smileysy-

stem. Syftet är liksom för tidigare nämnda system att offentliggöra resultat från livsmedelskontrol-

len. Skillnaden är att endast en typ av gradering existerar i den svenska motsvarigheten jämfört med 

de övriga som använder sig av ett flertal. Livsmedelsverksamheten tilldelas symbolen, en grön smi-

ley, först då den vid upprepade inspektioner bedömts ha väl fungerande rutiner för säker livsme-

delshantering (Wobbe, 2014). 
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Metod 
 

Litteratursök 
 

Sökning av litteratur till studien gjordes huvudsakligen genom databaserna Summon, Science 

Direct och Google Scholar samt via Livsmedelsverkets hemsida. 

 

Sökorden som användes var bland annat food, inspection, attitude, business, restaurant, effective, 

frequency, tillsyn och vägledning. 

 

Kvalitativ och kvantitativ undersökning 
 

Hartmans (2004) beskrivning är att ”Kvalitativa undersökningar karaktäriseras av att man försöker 

nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller grupp individer” (s.273). Den kvalitativa metoden 

söker alltså efter svar på hur människan upplever sin situation. Den kvantitativa undersökningen 

söker istället den numeriska relationen mellan mätbara egenskaper vilket görs genom systematisk 

insamling av empirisk och kvantifierad data. Den kvalitativa undersökningens mål är inte att be-

svara frågeställningar som ”hur många” eller ”hur mycket”, som annars kännetecknar den kvantita-

tiva undersökningen. Istället ska förståelse för en grupp individer uttryckas genom en beskrivning 

av de föreställningar individerna har kring sig själva och sin situation (en så kallad hermeneuisk 

teori). I en kvantitativ undersökning görs ofta ett urval på vilket studiens hypotes testas medan man 

i en kvantitativ undersökning inte alltid kan bestämma sig från början vilka urval som ska ingå. Den 

kvalitativa undersökningen kan innebära att ett antal intervjuer eller observationer utförs för att se-

dan ligga till grund för nya urval. 

 

Studien ”Kontrollkvitto vid livsmedelsinspektion - en utvärdering av ett nytt arbetssätt i Karlstads 

kommun” är en kvalitativ studie. Intervjufrågornas utformning påminner om de frågor som kan 

förekomma i enkätundersökningar vilket annars kännetecknar en kvantitativ metod (Eriksson, 

2015). Utrymme för intervjuobjektens egna reflektioner lämnades dock, vilka sedan kunde ligga till 

grund för följdfrågor och öppna upp för diskussion. Hartman (2004) benämner utformningen som 

en halvstrukturerad intervju och den är med andra ord av kvalitativ karaktär.  
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Insamling av data 
 

Totalt intervjuades 23 objekt, varav 20 verksamhetsutövare och tre inspektörer. Vid vissa intervjuer 

i verksamheterna närvarade mer än en person, därav beteckningen objekt och inte individ. Termen 

verksamhetsutövare kan därför i resultatet innebära mer än en individ. Intervju var att föredra fram-

för enkät då utrymme gavs för utförligare svar och reflektion samt att endast ett begränsat antal ob-

jekt fanns att tillgå. 

  Intervjuobjekten meddelades vid intervjutillfället att de var anonyma och att undersökningen är 

helt opartisk. De tillfrågades om tillstånd för inspelning av samtalet och intervjun transkriberades 

sedan.  Då objekten inte godtog inspelning fördes anteckningar som i efterhand verifierades och 

godkändes av objekten.  

 

Grundad teori 
 

För analys av intervjumaterialet har metoden grundad teori använts. Grundad teori används för att 

generera nya teorier istället för att bekräfta påstådda teorier. Forskaren måste vara öppen för områ-

det och låta teorin växa fram allteftersom studien fortskrider. Metoden används delvis för att gene-

rera faktiska teorier, det vill säga teorier om en bestämd grupp människor. Den används även för att 

generera formella teorier, alltså teorier om olika fenomen.  

  Grundad teori karaktäriseras av tre olika faser. I första fasen försöker man hitta så många katego-

rier som möjligt i materialet. Arbetet fortskrider tills samlandet av kategorier anses mättat, det vill 

säga att inga nya aspekter tillkommer och en kärnkategori växt fram. Den andra fasens syfte är att 

fasa ut de kategorier som inte kan relateras till denna och i den tredje fasen finner man relationer 

mellan de återstående kategorierna. Återigen är det viktigt att forskaren utför arbetet förutsättnings-

löst så att en teoretisk känslighet utvecklas och data som är betydelsefull insamlas (Hartman, 2005). 

 

Intervjusvaren delades alltså upp i ett flertal kategorier tills dessa var mättade och inga fler katego-

rier kunde tillkomma. Till största del utgjordes dessa kategorier av frågorna i sig samt om svaren 

var av positiv eller negativ innebörd. Inom kategorierna avgjordes sedan hur pass frekventa svaren 

var, om det fanns någon röd tråd där samma svar återkom från flera verksamhetsutövare. Slutligen 

avgjordes om svaren var av samma art och rörde liknande områden. Analysen fortskred och alltef-

tersom kategorier och svar mättades växte teorierna fram tydligare.  
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Resultat 
 

Verksamheterna 
 

Den generella uppfattningen av livsmedelsinspektionen 

 

Majoriteten av verksamheterna konstaterade under intervjuerna som utfördes att livsmedelsinspekt-

ionen medför något positivt. Bland intervjusvaren benämndes den bland annat vara viktig, att den 

ger en bekräftelse på verksamhetens efterlevnad samt att den motiverar verksamhetsutövarna till att 

hålla sig skärpta. Tre av 20 verksamhetsutövare angav också att de kan relatera till sig själva som 

privatpersoner gällande livsmedelskontrollen. De menade att de själva vill serveras livsmedel som 

hanterats rättmätigt då de äter ute. Ett lika stort antal utövare upplevde även god möjlighet till väg-

ledning och hjälp att hitta rätt rutiner. Verksamhetsutövare nummer sju och 19 väljer att beskriva 

det såhär: 

 

”Det är ju jättebra att det finns. Att det blir koll på grejer och allt flyter på och att 

det är som det ska vara. Det blir ett kvitto på att vi sköter oss. Att det är rent och 

hyfsat, rätt matförvaring och allt.” (VU#7) 

 

”Det är bra att det finns. Har jag frågor så kan jag fråga dom (inspektörerna), och 

så skärper man till sig när man vet att dom finns…Samma sak som att man vet när 

man är på andra ställen och äter att de också är kontrollerade, det är inte bara vi, 

om man går på restaurang eller någonting. Och det känns ganska bra.” (VU#19) 

 

Vissa verksamheter upplevde däremot det motsatta. Tre verksamheter angav att vägledningen är 

dålig eller otillräcklig och önskade att rådgivningsmöjligheterna var större. 

 

”Det jag saknar är vägledning och svar på konkreta frågor t.ex. när man 

ringer. Det känns som att de bara sitter där med sina papper - allting är an-

tingen svart eller vitt för dom. Detta har blivit bättre med tiden, men det 

fanns ingen bra hjälp vid uppstarten av verksamheten och det blir dyrt att ta 

till konsulthjälp för sådant.” (VU#13) 
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Den resterande delen av verksamheterna, motsvarande en fjärdedel, uppfattade ingen anmärknings-

värd påverkan av inspektionen. De ansåg att de har god kontroll över hygienen själva, med eller 

utan inspektion. 

 

”Inspektionen påverkar inte mig så mycket. Vi följer lagar och regler som vi 

ska, vi vill inte servera dålig mat till våra gäster.” (VU#10) 

 

Merparten av intervjusvaren tyder på att olika bedömningar görs beroende på vilken inspektör som 

genomför inspektionen. Flertalet verksamheter efterfrågar därför en bättre kontinuitet i bedömning-

arna då de uppfattar olikheterna som förbryllande.   

  Två verksamheter ansåg dessutom att kontrollfrekvensen är otillräcklig och att det krävs en bättre 

kontinuitet även ur den aspekten. 

 

”Det är aldrig folk som tittar på samma saker. Så hur man ska veta vad som 

är rätt och fel? Det är supersvårt. Det finns ingen kontinuitet. Vissa år är 

det hårskydd som är superviktigt, vissa år är det egenkontrollen och året 

därpå är det att det ligger en potatis på golvet.” (VU#8) 

 

Andra exempel på negativa synpunkter som framgått under intervjuerna är att inspektören anmärker 

på småsaker, kommer vid olämpliga tidpunkter eller att inspektionen påverkar verksamheten eko-

nomiskt genom tillsynsavgifter och anmärkningar som måste åtgärdas. 

  Även ett flertal önskemål om förändringar i livsmedelsinspektionen framkom under intervjuerna. 

Erfarenhet av livsmedelsbranschen hos inspektören, fokus på andra kontrollområden och framför-

allt ett bättre bemötande var punkter som nämndes vid upprepade tillfällen.   

 

”Vissa kan vara väldigt hårda. Det kanske ska vara så en inspektion ska gå 

till, men jag har sett såna som ser sura ut och går rakt på sak. Om man 

skulle ändra på något kanske det skulle vara att dom ser lite trevligare ut 

med ett bättre bemötande. Lite mer personlig jargong istället för att gå rakt 

på sak.” (VU#17) 

 

En fjärdedel av verksamheterna ansåg att inspektionerna gick till på ett önskvärt tillvägagångssätt 

och hade inga förslag på förändringar. 
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Åsikter kring kontrollkvittot 

 

Den generella uppfattningen av kontrollkvittot var god hos verksamheterna. De flesta menade att 

kvittot är lätt att förstå och att informationen framgår klart och tydligt. Flertalet verksamheter fann 

en lättnad i att de få besked direkt angående eventuella anmärkningar, alternativt att de klarat sig 

utan anmärkningar. Nästan hälften av verksamheterna (8 av 20) kunde säga att kvittot på något sätt 

ökat förståelsen för myndighetsutövandet tack vare bland annat kvittots tydlighet och det faktum att 

både kontrollerade samt okontrollerade punkter anges.  

  Under intervjuerna framgick dock diverse önskemål gällande kvittot. Den mest upprepade begä-

ran, vilken nämndes av hela fem verksamheter, var om ett utrymme för ytterligare noteringar och 

förklaringar där inspektören kan anteckna vad som sagts under inspektionen.  

 

”Det är skönt att få det direkt, vilket i sin tur kan leda till att man åtgärdar 

eventuella fel snabbare. Man får det svart och vitt där på plats och det blir 

därmed verklighet snabbt, men det borde finnas övriga rader för att inspek-

tören skulle kunna dokumentera ytterligare information på plats.” (VU#13) 

 

”Det som saknas på lappen är att om man ska kunna skriva någonting för 

hand, någon liten anmärkning och såhär. Det finns ju bara att kryssa. Det 

borde finnas att få skriva på. Ibland kan det vara så att den som har varit 

här vill uttrycka sig i ord och då är det bra om det finns möjlighet för det på 

lappen.” (VU#5) 

 

I frågan om hur verksamhetsutövarna ställer sig i en jämförelse mellan det äldre rapporteringssättet 

och kontrollkvittot svarade de flesta att de föredrar kontrollkvittot. Tydligheten, enkelheten, god 

information och det faktum att kvittot i flera fall delats ut på plats, låg till grund för de flesta. På 

grund av bland annat detta ansåg även merparten av verksamheterna att kontrollkvittot bidrar med 

bättre service ur deras synvinkel. En mindre del av intervjusvaren (2 av 20) menade dock att kvittot 

inte underlättar deras arbete utan snarare är framtaget enbart för miljöförvaltningens skull. En lika 

stor andel verksamheter angav att en kombination av båda rapporterna varit önskvärd. Som kvittot 

fast mer punktligt. 

 

Den övervägande delen av intervjusvaren tyder på att verksamhetsutövarna inte kan göra någon 

koppling mellan införandet av kvittot och ett annorlunda bemötande av inspektören. Återkommande 

svar var dock att brukarna upplevt bemötandet som positivt, att inspektören varit trevlig och av-
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slappnad eller att ingen skillnad i bemötandet noterats. Fem verksamhetsutövare angav att de inte 

varit närvarande vid den senaste inspektionen och därmed inte kunde besvara frågan.  

 

En annan fråga som togs upp under intervjuerna var om brukarna vidtagit någon åtgärd efter att ha 

fått ett kontrollkvitto som de inte vidtagit annars. Det framgick tydligt att majoriteten av verksam-

heterna inte vidtog någon särskild åtgärd och sex stycken svarade att de alltid åtgärdar avvikelser 

oavsett rapporteringssätt.  

 

Effektivare inspektion 

 

Ungefär en tredjedel av verksamheterna (7 av 20) nämnde återigen kontrollens tidpunkt som bidra-

gande faktor för en effektivare och mer inflytelserik inspektion. Två verksamheter önskade att be-

söken bokades och två andra ville ha möjligheten att delta under inspektionstillfället. 

 

”Det skulle underlätta om de kom på en bättre tid.  

Gästerna går ju alltid först, de är som våra gudar. Mellan 12-14 och 17-19 

är det rusch och man är väldigt tight bemannade. Kommer det någon (in-

spektör) då blir det väldigt jobbigt. Så det kan vara bra för dem att känna 

branschen.” (VU#15) 

 

Övriga verksamhetsutövare var tillfredsställda med inspektionstillfällets effektivitet och ansåg att 

det redan gick så snabbt och smidigt som möjligt, alternativt hade ingen åsikt i frågan. 

 

 ”Det är ju deras rutiner, de dyker ju bara in. Dom är ju inte här så länge. 

Så jag ser inte att det går att effektivisera så värst mycket. De är ju här och 

reviderar om det har varit någonting. Men jag känner inte som att det inte 

är effektivt.”  (VU#11) 

 

Verksamhetsutövarna tillfrågades även under intervjutillfällena om åsikter gällande ett eventuellt 

införande av Smileysystem i kommunen.  

   De hade en generellt positiv attityd gentemot ett sådant system och merparten ansåg att det även 

kunde bidra till en strävan mot bättre livsmedelshygien. Fem utövare tyckte att det vore en kul grej 

och fyra kunde se tryggheten i systemet gentemot kunderna.  

  En mindre skara på tre verksamheter angav att systemet inte spelade dem någon roll och två var 

osäkra på huruvida allmänheten skulle förstå vad smileyn innebar.  
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Livsmedelsinspektörerna 
 

Den generella uppfattningen av livsmedelsinspektionen 
 

Samtliga inspektörer var överens om att den generella uppfattningen kring livsmedelsinspektionen 

är positiv. De ansåg att de oftast får ett gott bemötande ute i verksamheterna. Nya verksamhetsutö-

vare kan uppfattas som nervösa under första besöket men så fort de vant sig vid kontrollerna kan en 

god dialog upprättas. Förhoppningen hos inspektörerna var att verksamheterna anser inspektionen 

som något positivt i slutändan. De får hjälp att se vad de själva blivit hemmablinda för samt får ett 

kvitto på vad de har gjort rätt.  

  Inspektör C berättade om en inspektion på en restaurang där den huvudansvarige var bortrest och 

verksamheten inte fungerade som den skulle under denna period. En kontrollrapport skickades där 

bristerna angavs: 

 

”Den ansvarige blev ganska arg när han kom tillbaka. Då gick jag tillbaka 

på ett återbesök och när vi då fick den här personliga kontakten vart allt 

frid och fröjd när jag kunde förklara att det är lika viktigt att det fungerar 

under semesterperioden. Då fick jag faktiskt ett mail efteråt som visade på 

hans uppskattning för mitt återbesök. Det tyckte jag var lite kul.”  

(InspektörC) 

 

Inspektör B talade om en annan typ av feedback där en inspektion var tvungen att avbrytas. Inspekt-

ionen utfördes under en tidpunkt då verksamheten var fullt sysselsatt och verksamhetsutövaren blev 

märkbart irriterad och stressad över inspektionen.  

 

”Vi ville se hur dom jobbade när det var full fart. När vi analyserade in-

spektionen efteråt kom vi fram till att man kanske inte får fråga så mycket 

som vi gjorde när man kommer på en sådan tid.” (InspektörB) 

 

Under intervjuerna tillfrågades inspektörerna hur de personligen skulle vilja förändra tillsynsarbetet.  

En av inspektörerna önskade mer förenkling, att kunna fokusera på ett kontrollområde i taget och 

bortse från småpunkter, precis som den nya inspektionsmentaliteten anger. 

  En annan efterfrågade en mindre stram tidsplanering så tid och resurser finns att ge verksamheter-

na ”det lilla extra”. Det skulle exempelvis kunna innebära att utföra en sammanställning på varje 

block, t.ex. caféblocket, för att avgöra vilken problematik som var störst inom just det blocket samt 
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varför. En sådan sammanställning skulle kunna påvisa eventuella behov av informationsinsatser och 

dessutom underlätta argumentation som kan uppstå: 

 

”Det blir ju lättare att komma tillbaka och argumentera för saken om man 

vet att det är såhär på många ställen. Det här är ett vanligt problem och det 

är farligt för att… och så vidare. Man skulle hitta argumenten lättare och 

öka förståelsen hos företagen. Att det är inte bara dom som för höra det här 

utan även grannen.” (InspektörC) 

 

På så vis, menar inspektör C, kan inspektören även öka sitt inflytande över verksamheten. Genom 

en bra argumentation uppnås god förståelse vilket i sin tur leder till ökad acceptans och vilja att 

förändra.  

  Två andra teorier om ökat inflytande framkom också under intervjuerna. En av inspektörerna re-

sonerade kring mer synlighet, det vill säga mer arbete ute i fält. Det kan röra sig om kortvisiter där 

inspektören endast tittar på en enda kontrollpunkt, exempelvis nedkylning, bara för att synas ute i 

verksamheterna. Den andra inspektören talade om tillsynsmetodik och vikten av att ha ett mer 

schematiskt upplägg, exempelvis att alltid sammanfatta inspektionen tillsammans med verksam-

hetsutövaren efteråt. 

 

Åsikter kring kontrollkvittot 

 

Inspektörerna var eniga om att kontrollkvittot fått god respons ute i verksamheterna. För egen del 

ansåg de att kvittot underlättat arbetet när det rör sig om verksamheter där det uppenbart inte finns 

några avvikelser. I dessa fall behövs ingen rapport skrivas. Det räcker med att kontrollkvittot läm-

nas på plats och att fältet utan avvikelser är markerat. 

 

”Jag tycker att det förenklar väldigt mycket i dom solklara fallen. Sen finns 

det ju dom där man behöver tänka lite, det kanske är något litet som inte är 

helt klart när man går därifrån. Vi har inga klara rutiner för hur vi beter 

oss i sådana fall. Då blir det ju att man tar med sig kvittot därifrån och 

skickar senare från kontoret. Det hade känts bra att lämna det där på 

plats.” (InspektörA) 
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Samtliga inspektörerna ansåg att kontrollkvittot effektiviserat tillsynsarbetet och att det är den ute-

blivna rapportskrivningen samt de snävare checklistorna (inspektionsmentaliteten) som bidragit till 

detta. En av inspektörerna önskade dock, precis som flertalet verksamhetsutövare, ett utrymme på 

kontrollkvittot för övriga anteckningar. Det uppstår dessutom en viss problematik då större restau-

rangkedjor efterfrågar en rapportering till sitt huvudkontor. Kontrollkvittot lämnas på plats - om det 

ska kopieras och vidarebefordras centralt försvinner en stor del av effektiviteten. Ansvaret får där-

för ligga på verksamheten att skicka vidare, vilket en av inspektörerna anger att de måste vara tyd-

ligare med. 

 

I en jämförelse mellan kontrollkvittot och det äldre rapporteringssystemet ansåg inspektörerna att 

kontrollkvittot är bra. Samtliga var dock överens om svårigheten i att kommunicera mindre brister - 

de som inte längre benämns som avvikelser enligt det nya arbetssättet. Inspektörerna har löst pro-

blemet hittills genom att kommunicera bristerna muntligt, men då arbetssättet är såpass nytt finns 

ännu inte möjligheten att se hur kommentarerna hanteras av verksamhetsutövaren. Det är för tidigt 

att svara på om de behandlar de muntliga och skriftliga avvikelserna likvärdigt eller om kommenta-

rerna ignoreras.  

  Två av inspektörerna medgav också att de vid ett par tillfällen ”varit för snälla” och lämnat ett 

kontrollkvitto utan avvikelse trots att magkänslan sagt motsatsen. En av inspektörerna föreslog att 

kontrollen tidvis borde ske i par om två inspektörer så att en samsyn på inspektionen kan uppnås. 

 

Effektivare inspektion 

 

Det framgick tydligt under intervjuerna vilka faktorer som försvårar tillsynsarbetet enligt inspektö-

rerna. De upplever att arkivering är ett tidskrävande moment. Administrationen är underbemannad 

och inspektörerna får sköta arkiveringen själva. En av inspektörerna föreslår e-arkivering som lös-

ning på problemet. 

  Ett annat tydligt framgående problem var ärendehantering i databasen Vision där dokumentation 

kring tillsynen utförs. Enligt inspektörerna sker dokumentationen på mer än ett ställe i systemet 

vilket skapar osäkerhet. Förslag från inspektörerna var att dokumentationsplatserna i databasen 

sammanförs så att ingen dubbelkoll krävs samt att en numrering av kontrollområden på kvittot görs 

för att efterlikna checklistan i Vision.  

 

Även inspektörerna tillfrågades om åsikter kring Smileysystemet. Svaren på hur systemet skulle 

påverka deras arbete blev spridda. En inspektör såg det som en god möjlighet att nå allmänheten 
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och synliggöra tillsynsarbetet medan en annan oroade sig för eventuella påtryckningar och ifråga-

sättande från verksamheterna.  Den tredje inspektören funderade över hur ett sådant system kan 

genomföras så att lika villkor gäller för samtliga verksamheter: 

 

”På ställe A har jag den här checklistan, på ställe B har jag en annan för 

att de har fler timmar och jag lägger till fler punkter för att göra fler tim-

mar. Och då kan de få avvikelser på punkter jag inte tittade på på ställe A. 

Ställe A får sin smiley, ställe B får ingen smiley.” (InspektörC) 

 

Samtliga inspektörer var dock överens gällande påverkan i verksamheterna. Systemet skulle i 

slutändan medföra något positivt. En inspektör berättar om efterfrågan hos kommuninvånarna gäl-

lande resultat från livsmedelsinspektionerna, att de ibland ringer till miljökontoret och frågar. Mil-

jöförvaltningen i Karlstads kommun använder i nuläget inget system för att offentliggöra kontroll-

resultaten men ämnet har varit under diskussion.  
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Diskussion 
 

Studien speglar åsikter från ett mindre urval livsmedelsverksamheter belägna i Karlstads kommun. 

Kontrollkvittot och den nya inspektionsmentaliteten infördes efter årskiftet (2015) och har hittills 

beprövats i ett begränsat antal fall vilket också är anledningen till studiens begränsning. Ingen hän-

syn kunde tas till representativitet gällande verksamhetstyp 

(café/restaurang/butik/tillagningskök/mottagningskök) eller storlek. Studiens primära målgrupp 

omfattade ett 50-tal intervjuobjekt men på grund av omständigheterna ansågs detta omöjligt att ut-

föra. Miljöförvaltningen hade nämligen vid intervjuperiodens start inspekterat endast 24 verksam-

heter sedan årsskiftet då kontrollkvittot infördes. Ett flertal verksamheter avböjde dessutom inbju-

dan till deltagande vilket reducerade antalet ytterligare. Rutinen för kvittot har förändrats alltef-

tersom studien fortskridit vilket innebär att vissa delar av intervjusvaren blir missvisande. Verk-

samhetsutövarna intervjuades i förutsättning om att kvittot kan lämnas även vid anmärkning vilket 

inte längre är fallet. En annan missvisande faktor kan också vara att ett flertal verksamhetsutövare 

som deltog i studien inte varit närvarande vid den senaste inspektionen. 

  Intervjuerna som utfördes var helt frivilliga och anonyma. Deltagarna utgjordes varken av speciell 

åldersgrupp eller etnicitet och under studiens benämning ”verksamhetsutövare” omfattas både che-

fer och anställda. I ett försök att vara så objektiv som möjligt intervjuades både verksamhetsutövare 

och inspektörer med likartade frågor.  

 

  Intervjusvaren analyserades med hjälp av grundad teori vilken baseras på att man i slutändan lyck-

as mätta sina svarskategorier och därmed hitta en röd tråd där inga nya aspekter tillkommer. Detta 

blev något problematiskt under denna typ av studie då svaren visade sig bli mycket spridda. Ingen 

kategori kunde någonsin bli hundraprocentigt mättad då det alltid förekom något avvikande svar. 

Man kunde dock se frekvent återkommande svar som därmed fick utgöra den generella uppfatt-

ningen. I resultatet används därför uttryck som majoriteten, merparten och större delen av verk-

samheterna då ett konstaterande som omfattade samtliga verksamheter ej vore korrekt.  

 

I slutskedet av studien kopplades intervjusvaren samman med tidigare utförda undersökningar och 

litteratur. En mängd vetenskapliga artiklar finns att tillgå inom området men samtliga behandlar 

livsmedelstillsyn som omfattas av annan lagstiftning. Endast ett fåtal av undersökningarna är ut-

förda inom EU vilket lämnar övrig litteratur utan garanti av relevans i förhållande till den här stu-

dien. 

  Den litteratur som nyttjats är i största utsträckning aktuell då den publicerats under det senaste 

decenniet. De äldre artiklar och föreskrifter som nämnts har främst använts i ett jämförande syfte. 
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Trovärdigheten är hög gällande de vetenskapliga artiklarna som publicerats i tidsskrifter (se refe-

renslista) samt den information som inhämtats från myndigheterna. Trovärdigheten är mindre gäl-

lande den tidningsartikel som utfärdats i Restaurangvärlden då detta är branschinriktad tidning och 

dess objektivitet kan diskuteras.    

 

Av studiens resultat framgår att en vanlig uppfattning hos verksamhetsutövare är att livsmedelsin-

spektionen motiverar dem till att hålla sig skärpta vilket också stöttas av en tidigare generell under-

sökning (Nevas, Kalenius & Lundén, 2012). Utövarna understryker, liksom Hansson, Eno & Peder-

sen påpekat vid ett tidigare tillfälle, vikten av rådgivning. Större delen anser att möjligheten till råd-

givning från miljöförvaltningen är god medan en minoritet menar på att den är otillräcklig. Det kan 

dock bli svårt för inspektörerna att ge råd utan att det uppfattas som krav (Hansson, Eno & Peder-

sen, 2013). Dessutom kan en viss problematik uppstå då samma person som ger förslag även ska 

inspektera (Restaurangvärlden nr 2, 2009). Lagen är något tvetydig angående detta då den så kal-

lade serviceskyldigheten understryks samtidigt som en begränsning ska göras med hänsyn till bland 

annat frågans art. Det är förståeligt varför myndigheten därför inte kan ansvara för den önskade 

typen av rådgivning, men var ska då verksamheten vända sig vid behov av hjälp? 

  En typ av rådgivning som skulle kunna ges som lösning på problemet, föreslår en av inspektörer-

na, är att utvärdera och sammanställa varje inspektionsblock (café, restaurang, butik) för att se hur 

behovet för en eventuell informationsinsats ser ut. Är det så att exempelvis bristfällig varmhållning 

är ett återkommande problem i restaurangblocket kan en informationsträff anordnas eller informat-

ionsblad skickas ut.  

  En annan inspektör föreslår precis som flertalet verksamhetsutövare att ett utrymme på kontroll-

kvittot för övriga anteckningar införs. På så sätt kan inspektören anteckna mindre brister som inte 

dokumenteras som avvikelser i rådgivande syfte. Problemet kvarstår dock i hur en sådan anteckning 

dokumenteras i databasen Vision då alla myndighetens handlingar måste diarieföras. Enligt Tryck-

frihetsförordningen räknas anteckningen som en allmän handling då den upprättats av en myndighet 

och den måste därför göras tillgänglig för allmänheten (1949:105 1,3§§). 

 

En annan återkommande punkt under intervjuerna var det faktum att bedömningar som görs är 

olikartade beroende på vilken inspektör som gör dem. Detta bekymrade verksamheterna då det 

medför en svårighet för dem att urskilja vilket regelverk som egentligen gäller. Bedömningen ska 

vara rättssäker och likvärdig för alla verksamheter (Artman et al., 2013) och det är viktigt för verk-

samhetsutövaren att samma förutsättningar gäller oavsett handläggare (Hansson, Eno & Pedersen, 

2013). Det är därför av stor betydelse att inspektören är professionell i både bemötande och bedöm-
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ning samt att professionalismen genomsyrar hela tillsynsprocessen så att bedömningen blir rätt från 

början (Artman et al., 2013). För att nå likvärdighet i bedömningarna kan myndigheten ta hjälp av 

Livsmedelsverkets diverse verktyg, bland annat kontrollhandböcker och utbildningar. Det kan även 

vara av nytta för inspektörerna att tidvis utföra inspektioner i par om två för att på så sätt kalibrera 

bedömningarna gentemot varandra och nå en bättre samsyn.  

  Verksamheterna efterfrågade även erfarenhet av livsmedelsbranschen hos inspektörerna. God 

kompetens liksom professionalism är en del av den yttre och inre effektiviteten.  Livsmedelsverkets 

har erbjudit hjälpverktyg även inom detta område. År 2011-2014 låg fokus på just utökad kompe-

tens och flera relevanta utbildningar erbjöds. Livsmedelsverket erbjuder förvisso fortfarande utbild-

ningar men inte i samma utsträckning. Då nya livsmedelsinspektörer regelbundet når arbetsmark-

naden och eftersom kompetensen är av såpass stor vikt bör denna typ av kurser erbjudas mer fre-

kvent. 

 

Under intervjuerna medgav inspektörerna att de ibland upplever att de är ”för snälla” i sin bedöm-

ning då de lämnat ett kontrollkvitto betecknat utan avvikelse trots att magkänslan angett något an-

nat. Huruvida detta beror på brist av kompetens, att inspektörerna de facto gjort en felaktig bedöm-

ning eller att de ännu inte vant sig vid det nya arbetssättet är för tidigt att säga. Det får utvisas av 

tiden.  

 

Även kontrollfrekvensen har visat sig vara av betydelse i studien då vissa verksamheter benämnde 

den som otillräcklig. En av inspektörerna menade på att en ökad kontrollfrekvens skulle bidra till 

större inflytande på verksamheterna vilket bekräftas av en tidigare studie. Nevas, Kalenius & Lun-

dén (2012) menar att en ökad frekvens leder till ömsesidig förståelse för bristerna samtidigt som 

verksamhetsutövaren får en mer positiv inställning gentemot kontrollen. Huruvida inspektionsfre-

kvensen påverkar efterlevnad av livsmedelssäkerheten har dock både bekräftats (Mathias et al., 

1995; Allwood, Lee & Borden-Glass, 1999) och dementerats (Newbold et al. 2008;Jones et al., 

2004). Det vore felaktigt att luta sig hundraprocentigt mot tidigare studieresultat då samtliga omfat-

tar livsmedelstillsyn utanför de svenska gränserna och därmed gäller inte samma lagstiftning. Un-

dantaget är Nevas, Kalenius & Lundén (2012) som berör livsmedelstillsynen i Finland. Eftersom 

Finland tillhör EU är den grundläggande livsmedelslagstiftningen densamma som i Sverige (Livs-

medelsverket, 2015-1).  

 

Ungefär en tredjedel av verksamhetsutövarna trodde att ett lämpligt val av tidpunkt för kontrollen 

skulle göra kontrollen effektivare. En av inspektörerna berättade om en erfarenhet då inspektionen 
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till och med fick avbrytas på grund av just tidpunkten. Två av verksamhetsutövarna önskade fler 

bokade besök.  

  Reske et al. (2007) menar att anmälda kontroller flyttar fokus från de mindre kritiska kontroll-

punkterna till de mer kritiska vilket gör verksamhetsutövarens attityd till kontrollen mer gynnsam. 

De hävdar också att hälften av de kritiska bristerna och två tredjedelar av de mindre kritiska reduce-

rades i en jämförelse med oanmäld kontroll.  

  Att fokusera på mer kritiska avvikelser ligger i enighet med miljöförvaltningens nya arbetssätt och 

det är med andra ord möjligt att en satsning på fler anmälda kontroller skulle gynna verksamhetsut-

övarnas attityd gentemot kontrollen ytterligare. Ju välvilligare attityd gentemot kontrollen desto 

bättre hygien i verksamheten enligt en studie av Läikkö-Roto & Nevas (2014). 

   

 

 

Kontrollkvitto och incitament 
 

Attityden gentemot kontrollen påverkas även av inspektörens bemötande (Hansson, Eno & Peder-

sen, 2013; Nevas, Kalenius & Lundén, 2012) vilket också utgör en del av den inre och yttre effekti-

viteten (Artman et al., 2013). Intervjusvaren tyder på att verksamhetsutövarna i Karlstads kommun 

upplever bemötandet som positivt även om detta nödvändigtvis inte kunde kopplas till just kontroll-

kvittot. Även inspektörerna uppfattade ett positivt bemötande ute i verksamheterna vilket tyder på 

en god attityd från utövarnas sida.  

 

Samtliga inspektörer var överens om att kontrollkvittot underlättat vissa delar av arbetet samt effek-

tiviserat det. 

  Verksamhetsutövarna vidtog däremot inga särskilda åtgärder tack vare det faktum att de fick ett 

kontrollkvitto istället för en rapport. Det kan därmed konstateras att kvittot hittills inte haft någon 

direkt effekt. Vad som däremot kan diskuteras är de indirekta effekterna, att kvittot haft någon typ 

av förebyggande inflytande. Nästan hälften av verksamheterna ansåg nämligen att kontrollkvittot 

utökat deras förståelse för myndighetsutövandet, något som förhoppningsvis bidragit till en välvilli-

gare attityd.  

  Merparten av dem som deltog i intervjun menade även att kontrollkvittot bidragit till godare ser-

vice vilket därmed kan tolkas som ett steg i rätt riktning mot bättre kommunikation. God 

kommunikation som är en del av ett gott bemötande har tidigare visat sig vara av vikt för båda 

parter (Hansson, Eno & Pedersen, 2013). Som tidigare nämnt är ett gott bemötande en del av effek-
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tiviteten. Kvittot har med andra ord både effektiviserat vissa moment i myndighetens kontorsarbete 

samtidigt som det agerat förebyggande ute i verksamheterna. Det kan alltså konstateras att kontroll-

kvittot utgör båda typer av effektivitet genom att både göra rätt saker och göra saker rätt. 

 

När det gäller incitament för god livsmedelshygien finns olika former. Positiva resultat har fram-

kommit till följd av de system som granskats (NSW Food Authority, 2013;New York City Health, 

2012; Danish Veterinary and Food Administration, 2011), däribland Smileysystemet. Generellt 

hade verksamheterna som deltog i denna studie en positiv attityd gentemot ett sådant system och 

merparten ansåg att det skulle få dem att arbeta mot bättre livsmedelshygien. Samtliga inspektörer 

var också eniga om det faktum att systemet skulle påverka verksamheterna positivt. Ett frågetecken 

kring incitamentet var dock hur ett sådant system är genomförbart så att lika villkor gäller för samt-

liga verksamheter. Det kan bli problematiskt i praktiken då olika verksamheter tilldelas olika antal 

kontrolltimmar och därmed får en kontroll som skiljer sig i omfattning. Skulle Karlstads kommun 

välja att införa ett sådant system bör denna fråga utredas i första hand genom exempelvis ett samar-

bete med en kommun som redan infört det.  

 

Livsmedelstillsyn, miljömål och hållbarhetsaspekter 
 

Förutom det faktum att livsmedelstillsynen i rakt nedstigande led, från Livsmedelsverket till den 

kommunala nämnden, kan kopplas direkt till människans hälsa omfattas även vissa miljömål. Målet 

med allt tillsynsarbete är i slutändan av antropocentriskt syfte. Lagstiftningar, etik och moral är i 

grund och botten baserat på att människan ska må bra och för att uppnå ett mänskligt välbefinnande 

krävs även att miljön är i balans. 

  Det är inte lika lätt att koppla livsmedelstillsyn till miljömålen som exempelvis miljötillsyn men 

sambanden finns där. Ett exempel är miljömålet Giftfri miljö där syftet är att förekomst av ämnen i 

miljön, skapade eller utvunna av människan, inte ska hota människans hälsa eller den biologiska 

mångfalden. Målet anger att framtiden kräver en genomgripande förändring gällande det kemika-

lieberoende som livsmedelsproduktionen vilar på (Miljömål, 2015). Ett steg i rätt riktning är be-

gränsning av bekämpningsmedel och därmed även gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i 

livsmedel. Enligt EUs lagstiftning ska samtliga medlemsländer ha ett kontrollprogram för bekämp-

ningsmedelsrester vilket har resulterat i att Livsmedelsverket årligen genomför 1500-2000 stickpro-

ver ute i livsmedelsverksamheterna. Proverna analyseras och jämförs sedan mot befintliga gräns-

värden (Livsmedelsverket, 2015-4). Denna typ av tillsyn bedrivs även delvis på lokal nivå då en av 

kontrollpunkterna för livsmedelsinspektion är spårbarhet. Verksamhetsutövaren ska kunna spåra 
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sina varor ett steg tillbaka och ett steg framåt i produktionskedjan samt ha rutiner för reklamat-

ion/återkallande ifall produkten visat sig vara otjänlig (Checklista, Livsmedelsverket). 

  Aspekten kring bekämpningsmedel genomsyrar även begreppet hållbar utveckling som enligt Nat-

ionalencyklopedin definieras ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Kan vi säkra vårt välbefin-

nande idag genom begränsningar av kemikalieanvändning samt restriktioner kring mängden kemi-

kalierester i våra livsmedel så säkrar vi även framtidsläget för kommande generationer.  

 

Livsmedelstillsyn och etiska aspekter 
 

Livsmedelstillsynens syfte är att kontrollera efterlevnad av livsmedelslagen i verksamheterna så att 

säkra livsmedel släpps på marknaden. Som verktyg kan myndigheten använda sig av inspektioner, 

revisioner, provtagning och i vissa fall även sanktioner. Livsmedelstillsynen finansieras av de kon-

trollavgifter verksamheterna debiteras, vilket också skulle kunna ses som ett styrmedel. Ju högre 

erfarenhetsklass desto lägre avgift, ju sämre erfarenhetsklass desto högre avgift. Livsmedelsföreta-

garen ställs alltså under en mängd villkor och ständiga påtryckningar.  

  Samtidigt i en annan del av politiken och det humana välmåendet satsar man på full sysselsättning 

och en god arbetsmarknad. För detta krävs arbetsplatser och för arbetsplatser krävs företag. Frågan 

lyder då vilken aspekt som väger tyngst. Rättsliga hinder bidrar till en säker livsmedelshantering 

och därmed en god antropogen hälsa sett ur ett fysiologiskt perspektiv. Även djur och natur gynnas 

indirekt så som tidigare diskuterat. Alltför hårda rättsliga hinder kan å andra sidan sätta käppar i 

hjulet för individer som önskar starta eller driva livsmedelsverksamheter. Verksamheter som i sin 

tur tack vare sysselsättning kunde bidragit till god hälsa ur ett samhällspsykologiskt perspektiv. 

Sysselsättning ger välfärd. Vilken av dessa aspekter väger då tyngst etiskt?  

 

Inspektören utsätts i sitt tillsynsarbete för en mängd etiska vägskäl. Trots att inspektörens finner 

motivering och bas i lagstiftningen handlar det i slutändan om en individuell bedömning då beslut 

tas. Då konflikt uppstår i bedömningssammanhang och inspektörens åsikt vägs emot verksamhetut-

övarens finns flera sätt att hantera situationen strategiskt samt etiskt. Följande strategier är hämtade 

från Naturvårdsverkets rapport Miljömål och andra önskemål - en studie av synergier och konflik-

ter: 

 

A) Konkurrens: Parten driver sin egen vilja igenom utan hänsyn till motparten. 

B) Problemlösning: Konflikten löses så objektivt rationellt som möjligt. 



28 

 

C) Kompromiss: Konflikten ses som en intressemotsättning och löses på ett så tillfredsställande 

sätt som möjligt för samtliga parter. 

D) Anpassning: Parten ger efter för motpartens krav. 

E) Undvikande: Konflikten undviks. 

 

Inspektören måste följa de lagar och regelverk som reglerar tillsynen, men baseras kontrollen enbart 

på dessa utan hänsyn till verksamheten finns en risk att verksamhetsutövaren tappar förtroendet för 

myndigheten. Strategi A) kan med andra ord framkalla en känsla av att myndigheten ”vill sätta dit 

verksamhetsutövaren”. Inspektören hamnar dessutom över verksamhetsutövaren i makthierarkin, 

vilket sällan uppskattas av den sistnämnda.   

  Strategi D) och E) skulle innebära att stor del av den rättsliga vågskålen tappar vikt. Lagar och 

regler kan inte vika sig för en total kompromiss, då hamnar verksamhetsutövaren överst i hierarkin 

och tillsynen mister sitt syfte. Tillsynsarbetet kan dock ge spelrum för viss kompromiss då den inte 

heller enbart kan baseras på regelverket. En viss kompromiss medför, så som strategi B) och C) 

anger, att regelverket tillåts utgöra den regerande delen samtidigt som viss hänsyn kan tas till verk-

samhetsutövarens åsikt. Inspektören och verksamhetsutövaren hamnar på ungefär samma nivå i 

hierarkin. Trots att det är inspektören som i slutändan gör bedömningen kan kommunikation ske 

mellan båda parter för att nå en optimal lösning. 

 

Slutsats 

 
 
Livsmedelsinspektionen i Karlstads kommun har en positiv betydelse för verksamhetsutövarna då 

den motiverar till efterlevnad av livsmedelslagen och därmed bidrar till ökad livsmedelssäkerhet. 

  Både verksamhetsutövare och inspektörer påvisade en välvillig attityd gentemot ett eventuellt in-

förande av Smileysystemet. Detta system är ett förslag på verktyg för att utöka livsmedelssäkerhet-

en ytterligare. 

 

Rådgivningsmöjligheterna från myndigheten anses generellt sett vara goda trots att en mindre grupp 

verksamheter menar att de är otillräckliga. Detta kan lösas genom informationsinsatser.  

 

Då verksamhetutövarnas attityd gentemot kontrollen är betydelsefull för livsmedelssäkerheten är 
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god kompetens samt professionalism hos inspektörerna av vikt för en effektiv tillsyn. Inspektörer-

nas bemötande uppfattas som positivt av verksamhetsutövarna men för att öka inflytandet ytterli-

gare, om så önskas, krävs en utökad kontrollfrekvens samt fler anmälda kontroller.  

  En faktor som påverkar professionalismen och därmed effektiviteten är problemet med olikheter i 

inspektörernas bedömningar. För att uppnå effektivitet bör myndigheten därför kontinuerligt ta 

hjälp av livsmedelsverkets hjälpverktyg och de utbildningar som erbjuds. 

 

Kontrollkvittot har gjort ett positivt intryck hos både inspektörer och verksamhetsutövare. Det har 

effektiviserat och underlättat kontorsarbetet för inspektörerna i de fall där inga avvikelser noterats. 

Det har även bidragit till ökad förståelse hos verksamhetsutövarna vilket kan kopplas till en välvil-

ligare attityd. Trots att verksamhetsutövarna inte vidtog några särskilda åtgärder tack vare kontroll-

kvittot har det bidragit till bättre kommunikation. Kontrollkvittot utgör alltså ett verktyg för att öka 

både den inre och den yttre effektiviteten.  

Förslag till fortsatt forskning 

 
Uppföljning av denna studie bör göras då miljöförvaltningens nya arbetssätt fortskridit under en 

längre period för att utröna en mer långsiktig verkan. I en eventuell uppföljning bör även utvärde-

ring gällande den nya inspektionsmentaliteten utföras. 

 

Vid intresse av incitament för god livsmedelshygien kan en mer specifik studie utföras där även en 

utredning av andra kommuners tillvägagångssätt fastställs.  
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Bilaga 6 

 
 

Intervjufrågor till verksamhetsutövaren 
 
Inledande fråga 
 
1. a) Hur uppfattar du din livsmedelsinspektion generellt?  
 
Berätta om den.  
Hur känner du för det du nyss berättade? 
Du tycker alltså att *sammanfattat påstående*, är detta korrekt? 
 
Inledande fråga 
 
      b) På vilket sätt påverkar livsmedelsinspektionen dig och din verksamhet? 
 
Skulle du säga att den har ett positivt inflytande - att du åtgärdar dina anmärkningar - eller att den 
exempelvis enbart är en belastning och inte bidrar till något av betydelse? 
Varför? 
 
Inledande fråga 
 
2. Om du kunde ändra på något i livsmedelsinspektionen, vad skulle det vara? 
 
Hur skulle det förändra/förbättra livsmedelsinspektionen för dig? 
 
Inledande fråga 
 
3. Vad är ditt intryck/erfarenhet av kontrollkvittot?  
 
Saknas något?  
Uppstår eventuella otydligheter? 
 
Inledande fråga 
 
4. Har kontrollkvittot bidragit till ökad förståelse angående myndighetsutövandet för dig? 
 
På vilket sätt isåfall? 
Är det t.ex. lättare att se vad som inspekterats, varför inspektionen sker, vilken anmärkning som 
gjorts och varför, förståelse för livsmedelslagstiftning osv? 
 
Inledande fråga 
 
5. Hur ställer du dig i en jämförelse mellan den gamla rapporten och det nya kontrollkvittot 
som används efter inspektion? 
 
Vilket är att föredra? 
Varför? 
 
Inledande fråga 
 
6. Upplevde du ett annat bemötande från inspektören efter kontrollkvittots införande? 
 



 

 

På vilket sätt? 
Hur påverkade det dig? 
 
Inledande fråga 
 
7. Tycker du att kontrollkvittot ger bättre service gentemot dig?  
 
Bekräftar kontrollkvittot för dig att du gjort rätt? 
Eller tror du att det enbart förenklar myndighetens arbete? 
Varför? 
 
 
Inledande fråga 
 
8. Hur skiljer sig ditt handlande efter införandet av kontrollkvittot: vidtogs några åtgärder du 
annars inte vidtagit vid t.ex. anmärkning? 
 
Är det isåfall tack vare kvittot handlandet uppkommit? 
Om ja - varför? 
 
Inledande fråga 
 
11. a) Hur tror du att inspektionen skulle kunna effektiviseras? 
 
På vilket sätt skulle det påverka dig? 
 
     b) Om kommunen skulle införa någon typ av incitament för god livsmedelshygien, t.ex. 
Smiley-systemet, hur skulle det påverka dig och din verksamhet? 
 
Skulle det få dig att sträva ytterligare efter god livsmedelshygien eller skulle det inte påverka dig 
nämnvärt? 
 
Inledande fråga 
 
10. Finns det något annat du skulle vilja tillägga? 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 7 

 
Intervjufrågor till livsmedelsinspektörerna 
 
Inledande fråga 
 

- a) Hur upplever du livsmedelsinspektionen generellt?  
 
 
 
Inledande fråga 
 
      b) Hur tror du att verksamheterna upplever inspektionen? 
 
 
 
Inledande fråga 
 
      c) På vilket sätt tror du att livsmedelsinspektionen påverkar verksamheterna?       
 
Inledande fråga 
 

- a) Om du kunde på något i livsmedelsinspektionen utefter din personliga åsikt, vad 
skulle det vara? 

 
 
Inledande fråga 
 
      b) Hur tror du att du som livsmedelsinspektör kan öka ditt inflytande i verksamheterna? 
 
 
Inledande fråga 
 

- Vad är ditt intryck/erfarenhet av kontrollkvittot?  
 
 
 
Inledande fråga 
 
4. a) Har kontrollkvittot underlättat/försvårat ditt arbete?  
 
 
 
Inledande fråga 
 
    b) Skulle du säga att du arbetar effektivare/oförändrat/långsammare efter kontrollkvittots 
införande? 
    
 
 
Inledande fråga 



 

 

 
5. Hur ställer du dig i en jämförelse mellan den gamla rapporten och det nya kontrollkvittot? 
 
 
 
Inledande fråga 
 
6. Hur skiljer sig ditt arbetssätt efter införandet av kontrollkvittot: hur många timmars arbete  
om dagen uppskattar du att du sparar/slösar? 
 
 
 
Inledande fråga 
 
7. Hur tror du att inspektionen skulle kunna effektiviseras? 
 
 
 
Inledande fråga 
 
8.  Om kommunen skulle införa någon typ av incitament för god livsmedelshygien, t.ex.-
systemet: 
 
- Hur tror du att det skulle påverka dig och ditt? 
 
 
Inledande fråga 
 
- Hur tror du att det skulle påverka verksamheterna? 
 
 
 
Inledande fråga 
 
10. Finns det något annat du skulle vilja tillägga? 
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