Miljö- & Hälsoskydd 180 hp

EXAMENSARBETE

Utvärdering av användandet av Smiley-systemet

Miljökontor och livsmedelsverksamheter i två
kommuner i Skåne

Pernilla Lindén

Examensarbete 15 hp

Halmstad 2015-11-06

Abstract
A system for the publication of the control results on food businesses were introduced in
Sweden but for various reasons it was never fully implemented. It was, however, a few
municipalities in Sweden which became curious about this system and gradually began to use
it. In this study, I have investigated what perceptions and views local authorities and
associated food businesses that use the system have and if they think that it is a good system.
2 municipalities were interviewed with related food industries and a simple questionnaire
about their views on the system was sent to a few more establishments. The results showed
that local authorities were satisfied with the system and considered that so far there were no
disadvantages to the system. The food businesses felt that the Smiley system was mainly a
positive system, and in their view above all for the customer. The non-premier a Smiley
considered it a positive system so long as it was done in the right way. The majority of the
interviewed businesses felt that there was a marketing value in having the Smiley sticker.
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Sammanfattning
Ett system för offentliggörande av kontrollresultat på livsmedelsverksamheter i Sverige
planerades för några år sedan men av olika skäl infördes aldrig systemet. Det var dock några
kommuner i Sverige som på frivillig väg började använda sig av systemet. I denna studie ville
jag undersöka vad inspektörerna och tillhörande livsmedelsverksamhetsutövare, som
använder sig av systemet, hade för uppfattning och synpunkter på systemet benämnt Smiley.
Undersökning genomfördes dels med intervjuer och dels med enkäter. Inspektörer och
livsmedelsverksamhetsutövare intervjuades i två kommuner i Skåne. En enkel enkät skickades
ut till några fler verksamhetsutövare i kommunen. Resultatet visade att inspektörerna var
nöjda med systemet och de ansåg att det än så länge inte fanns några större nackdelar med
systemet. Livsmedelsverksamhetsutövarna ansåg att i grunden är Smiley ett positivt system
och framförallt ansåg de att Smiley är bra för kunden. Vid de verksamheter som inte
premierats med en Smiley ansåg verksamhetsutövarna att det var ett positivt system så länge
det gjordes på rätt sätt. Majoriteten av de intervjuade verksamhetsutövarna ansåg att det fanns
ett marknadsföringsvärde att ha Smiley-dekalen.

Nyckelord: kontrollsystem, mat, hygien, inspektion, Smiley
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1. Inledning
Flera kommuner i Sverige använder sig av olika system för offentliggörande av resultaten i
livsmedelskontroll, och vissa kommuner använder inget system alls. Ett system som var på
väg att införas var Smiley-systemet (SOU 2005:44). Men på grund av bland annat att pressen
på mindre företag skulle bli för stor och ökad belastning för kontrollmyndigheterna, så
infördes inte systemet (Mynewsdesk, 2006)
Ett gemensamt system för livsmedelskontrollresultat, hade kanske gjort att resultaten varit
enklare för oss konsumenter att hitta, oavsett var i landet i befinner oss. Ett offentliggörande
av resultaten kanske också hade förbättrat livsmedelssäkerheten och livsmedelshanteringen
bland livsmedelsverksamheterna i landet. Kanske hade det även varit enklare för kommuner
att hålla sig till ett och samma system, då det tidigare har klagats på att livsmedelskontrollen
ser olika ut i hela landet (Livsmedelsverket, 2013, Friköpenskap, 2014).
Ett fler tal kommuner införde dock Smiley på egenhand, och i denna studie har jag valt att
undersöka vad några av dessa kommuners inspektörer och tillhörande
livsmedelsverksamhetsutövare har för synpunkter om Smiley.

1.1. Syfte
Syftet med studien är att undersöka kommuners inspektörers åsikt vid användandet av
Smiley-systemet, samt utvärdera vad systemet gjort för skillnad bland livsmedelsföretagarna i
dessa kommuner som använder sig av systemet.

1.2. Frågeställningar
 Vad tycker verksamhetsutövarna i dessa kommuner om Smiley-systemet och att

resultat från livsmedelskontroll offentliggörs.
 Vad tycker kommunernas inspektörer om systemet, kan det ha påverkat deras arbete.
 Kan kommunernas inspektörer se någon skillnad bland livsmedelsverksamheterna om
deras livsmedelssäkerhet har förändrats då Smiley-systemet infördes.
 Kan verksamhetsutövarna känt av att Smiley påverkat kundernas val av restaurang.

1.3. Avgränsningar
Har intervjuat två olika kommuners inspektörer, där en kommun har längre erfarenhet av
Smiley-systemet och den andre kommunen nyligen påbörjat arbetet med Smiley. Till studien
har det intervjuats fyra restaurangers verksamhetsutövare (två med Smiley och två utan
Smiley) i respektive kommunen. Om fler verksamhetsutövare skulle intervjuas hade arbetet
blivit för stort och svårt att hinna med. Ett frågeformulär med ja/nej/vet inte frågor ställdes till
ett antal verksamhetsutövare inom kommunerna för att få en bredare bild om
verksamhetsutövarnas åsikt.
Fokuserade endast på livsmedelsverksamheter som arbetar inom restaurang-, gatukök- och
cafébranscher.

1.4 Bakgrund
1.4.1 Lagar, förordningar, kontroll
Kontrollen av livsmedel är viktig och den behövs för att se till att livsmedel, som finns ute i
verksamheter är säkra. Målet är att ha en likvärdig, oberoende och effektiv livsmedelskontroll
i landet. Livsmedelskontrollens ansvar delas av Livsmedelsverket, kommunerna och
länsstyrelsen. (Regeringen 2015)
Livsmedelslagstiftningen är till största del samordnad inom EU, där finns direkt gällande
förordningar om bland annat hygien. (Regeringen 2015)
Det finns flera EU-bestämmelser inom livsmedelsområdet. Förordningen (EG) nr 178/2002 är
den mest grundläggande regelverk, denna innehåller:
-

Grundläggande skyldigheter för livsmedelsföretagarna

-

Föreskrifter hur EFSA (EU:s livsmedelsmyndighet) ska arbetas och vara organiserad.

-

Hur medlemsstaterna ska stifta lagen inom livsmedel. (Livsmedelsverket 2015)

Andra förordningar inom livsmedelsområdet:


EG-förordning 852/2004 - om livsmedelshygien



EG-förordning 853/2004 - tillverkning av animaliska livsmedel



EG-förordning 882/2004 - om offentlig kontroll (Stockholm 2014)

Den svenska lagen inom livsmedel (2006:804) § 1 ”Denna lag syftar till att säkerställa en hög
skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel”

1.4.2 Erfarenhetsklass
En nystartad verksamhet placeras alltid i erfarenhetsklassen B, vilket är normalläget. När
kontrollmyndigheten har gjort kontroller och fått erfarenhet samt en uppfattning om hur
verksamheten ställer sig till livsmedelslagstiftningens krav, kan kontrolltiden och
erfarenhetsklassen på den verksamheten ändras till det bättre (A) eller sämre (C).
A. Minskad kontroll i förhållande till normalläget
B. Normalläget
C. Förstärkt kontroll i förhållande till normalläget

1.4.3 Smiley-system
I Sverige är Smiley ett frivilligt system för kontrollmyndigheten, men i Danmark är det
lagstadgat (Livsmedelsverket 2007). År 2005 utreddes det om ett offentliggörande av resultat
från livsmedelskontrollen liknande det danska Smileysystemet. Dock drog regeringen tillbaka
förslaget, då man ansåg att påfrestningarna för mindre företag skulle bli förstora.
Det finns flera kommuner som använder sig av Smileysystemet idag t.ex. Alingsås, Halmstad,
Helsingborg, Hässleholm, Landskrona, Malmö och Ängelholm.
1. Uppmärksamma de skötsamma
Smiley-systemet innebär att uppmärksamma de företag som har bra rutiner i sitt
egenkontrollprogram för säkra livsmedel, god hygien, och som uppfyller kraven i
livsmedelslagstiftningen.
2. Smiley lånas ut vid ordinarie kontrollbesök
Smiley-symbolen tilldelas vid ett ordinarie kontrollbesök av miljöförvaltningen. Det
kan inte delas ut Smiley vid första kontrollbesöket då en anmälan om registrering av

verksamhet har gjorts, eftersom det inte finns tillräckligt med information och
erfarenhet från verksamheten, utan det ska ha skett tre godkända kontroller innan
Smiley delas ut.
Som regel sker första kontrollen som en revision. Efter första kontrollen sker minst en
oanmäld inspektion när verksamheten är igång, då det kanske behövs göras en del
komplettering. (Hässleholm. 2015)
De livsmedelverksamheter som har fungerande rutiner med god livsmedelshygien och
som ser till att livsmedlen är säkra, kan tilldelas en Smiley-dekal. Som
livsmedelsföretagare är det viktigt att arbeta för att så tidigt som möjligt upptäcka
brister och omgående åtgärda dessa när de upptäcks.
De företag som tilldelas en Smileypremiering undertecknar en låneförbindelse samt
följer de villkor som gäller för Smileypremieringen. (Malmö. 2015)
3. Utan avvikelse/fåtal mindre avvikelser/allvarliga avvikelser.
Livsmedelsverksamheter erbjuds Smiley vid utan avvikelser eller ett 1fåtal mindre
avvikelser vid ordinarie kontrolltillfället, avvikelserna ska inte heller vara
återkommande. Däremot får inga allvarliga avvikelser förekomma, då måste
avvikelserna rättas till och det krävs då en uppföljande kontroll. Smiley erbjuds inte
vid en ”uppföljande kontroll” utan enbart vid ordinarie kontroll. (Ängelholm. 2015)
4. Serverar/säljer/släpper ut livsmedels till konsumenten
Smiley kan delas ut till livsmedelsverksamheter som serverar eller säljer oförpackade
livsmedel till konsumenter.
Ex på livsmedelsverksamheter som kan tilldelas Smiley: Caféer, gatukök,
restauranger, konditorier, förskolor, skolor, pizzerior, salladsbarer, livsmedelsbutiker
med mera. (Malmö. 2015)
5. Lämna tillbaks Smiley.
Smiley-dekalen är kvar hos verksamheten tills nästa kontrollbesök sker, då görs det en
ny bedömning. Kontrollerande myndighet har rätt att ta ner dekalen om det t.ex. sker
1

”En mindre avvikelse innebär att myndigheten bedömt att bristen inte innebär en omedelbar hälso- eller redlighetsrisk”.(SOU 2005:44, sid
74)

ägarbyten eller om det upptäcks flera brister i verksamheten. Blir verksamheten av
med Smiley, får företaget vänta till nästa kontrollbesök innan de kan tilldelas en
Smiley-dekal på nytt. (Ängelholm 2015)

1.4.4. Egenkontrollprogram
Egenkontroll betyder att arbeta med livsmedelssäkerhet i förebyggande syfte. Ett
egenkontrollprogram innebär att man använder rutiner för att bidra till att säkra livsmedel.
Bedriver man yrkesmässigt en verksamhet som hanterar livsmedel har man skyldighet att
kontrollera och dokumentera att gällande krav uppfylls. Livsmedelslagstiftningen uttalar
tydligt att det är förtagarens ansvar att tillverka säkra livsmedel ((EG) 178/2002).
Verksamheten kan på så sätt få en garanti för minskat svinn, bättre ekonomi och säkrare
livsmedel. Det menas att verksamheten ska ha kontroll på sin egen verksamhet. Att de inte
lurar sina kunder på fel information och innehåller allergiframkallande ämne eller farliga
bakterier ska konsumenterna inte behöva riskera att utsättas för. (Lindström, 2009)

Ett egenkontrollprogram kan innehålla:
1. Grundförutsättningar
2. HACCP med faroanalys och flödesschema

1.4.4.1 Grundförutsättningar
Grundförutsättningar innebär att de förebyggande rutiner som behövs för att livsmedel ska
anses kunna vara säkra. Dessa beskriver hur hanteringen av livsmedel ska övervakas, bedrivas
och dokumenteras.
Grundförutsättningars rutiner är:


Utbildning om livsmedelshygien och företagets tillverkningsmetoder och varor som
används.



Personlig hygien att fara i form av smitta inte överförs från hantering till livsmedlet.



Temperaturen av kyl – och frysvaror förvaras rätt.



Mottagningskontroll av varor att de är hela och rena, temperaturen för varan är rätt
samt att varan fyller kraven hos företagen.



Spårbarhet, beredning och märkning



Rengöring att fara i form av t.ex. kemikalier eller skadliga bakterier inte hamnar i
livsmedlet.



Skadedjur hålls borta och inte hamnar i lokalerna samt att skadedjur bekämpas om
tecken på sådana upptäcks.



Vatten måste vara rent så det inte innehåller kemikalier och farliga bakterier då det
används för sköljning, rengöring samt för tillagning av livsmedlet.



Underhåll och utformning av utrustning och lokaler.



Reklamation om t.ex. matförgiftning misstänks.



Dokumentation

(Lindström, 2009)

HACCP
HACCP är en förkortning av Hazard Analysis and Critical Controlpoint, som står för
Faroanalys (HA) och Kritiska kontrollpunkter (CCP). Detta är en arbetsmetod vars syfte är att
identifiera och hantera faror och risker inom livsmedelshantering.
(Livsmedelsverket, 2015)

HACCP är en metod som innebär att systematiskt inspektera att verksamhetens hälsofaror
med det enskilda livsmedlet är under bevakning och kontroll. På så vis kan riskerna
elimineras eller minimeras, så att det alltid kan produceras säkra livsmedel.
Genom arbete med HACCP är målet att upptäcka störningar i processen och åtgärda dessa
innan livsmedlet når konsumenten. (Lindström, 2009)

HACCP-systemet är uppbyggt av en produkt- och hanteringsbeskrivning, flödesschema samt
en faroanalys för råvaror och hanteringssteg.

1.4.5 System i andra länder
Toronto
DineSafe inspection och Disclosure system
Inspektionssystemet Dinesafe, i Toronto bygger på kommunala och regionala föreskrifter.
Ministeroet för hälsa kräver att det ska följas en allmän process i Ontario. Denna process
bedömer villkoren för en etablering som är baserat på Ontario förordning i livsmedelslokaler.
Man inspekterar restaurangerna olika beroende på hur risknivåerna har identifierats. Hög risk
nivå inspekteras tre gånger per år, mellan risk nivå inspekteras två gånger per år och låg
risknivå inspekteras en gång per år.
Serverar man livsmedel ska det senaste inspektionsmeddelandet finnas vid eller nära
verksamhetens huvudentré.
Det finns 3 olika typer av ”meddelanden”
i.

Grönt - Ett kallat ”pass notice” (pass meddelande): endast mindre eller inga
avvikelser har observerats under inspektionen.

ii.

Gult - Ett kallat ”Conditional Pass notice” (villkorlig Pass tillkännagivande): en eller
flera väsentliga avvikelser har observerats under inspektionen.

iii.

Rött - Ett kallat ”Closed notice” (stängt meddelande): en eller flera viktiga avvikelser
som har observerats under inspektionen som inte kan korrigeras omedelbart.

(Toronto, 2012)
Undersökning i Toronto
I Toronto genomfördes en opinionsundersökning efter ett år med Dinesafe systemet.
Undersökningen visade att 77 % av allmänheten kände sig tryggare med att välja mat sedan
systemet ifördes i Toronto, jämför med andra samhällen som inte använde sig av sådana
system. Medvetna att inspektionsmeddelande används inom företag var 75 % av allmänheten
och 85 % av dessa visste att det gröna/pass meddelandena tilldelas restauranger.
Informationen av meddelandena på restaurangers dörrar var användbar angav 89 % av
allmänheten.
År 2001 var det 78,2 % av livsmedelsverksamheterna som hade fått ett pass status vid
inspektion. År 2002 så förbättrades det till 86,0 % och till 88,3 % år 2003.
Det är över 13500 som hanterar livsmedel som har utbildning och certifiering genom ett
frivilligt certifieringsprogram och livsmedelshanteringsutbildning sedan år 2000.

Informationen är baserad på dessa förhållanden där minst en certifierad personal fanns under
inspektion. Det visade sig finnas ett samband mellan att få ett pass meddelande och att ha
minst en certifierad som hanterade livsmedel. Man konstaterande ett statistiskt signifikant
samband (p <0,0001) mellan att ha minst en person certifierad som hanterade livsmedel och
att få ett pass meddelande.
Både ägarna av livsmedelsverksamheterna och allmänheten är överens om att
livsmedelssäkerheten har förbättrats sedan införandet av systemet. (Thompson et al. 2005)
Los Angeles
Los Angeles och flera andra städer runt om i USA använder en betygsskala där man utgår
ifrån 100 poäng. Det görs poängavdrag beroende på om livsmedelsrisken för varje kategori är
hög, liten eller låg vid avvikelse. (SOU 2005:44)
Det kan finnas flera kategorier. 6 poäng är det högst avdraget för en kategori.
Betygsskala:
i.

A (mycket bra) 90-100 poäng

ii.

B (bra) 80-89 poäng

iii.

C (acceptabelt) 70-79 poäng

iv.

Score (dåligt) 0-69 poäng

(Publichealth, 2014)

Undersökning i Los Angeles
En undersökning i Los Angeles County, efter det att restauranger hade blivit skyldiga att visa
”Grade Cards”, hygienbetygskort efter införande av systemet visar att:
i.

Hygienbetygskort ger upphov till en ökning av inspektionshygiens poäng.

ii.

Hygienbetygskort ger upphov till att konsumenterna kan bli känsliga för hygien inom
restauranger.

iii.

Hygienbetygskort ger upphov till en minskning av förekomsten av livsmedelsburna
sjukdomar på sjukhus, som inte är helt förklarat på grund av konsumentsortering.

Där man införde obligatoriskt offentliggörande av hygienbetygskort för restauranger ökade
poängen med 5 %. Undersökningen visade även att restauranger som fått betyg A hade ökat
sin försäljning med 5,7 %, och de med betyg C hade upplevt en minskning av försäljningen
med 1 %.
Det år som hygienbetygskort infördes för restauranger fanns det en minskning med 20 % av
livsmedelsrelaterade sjukhusinlägg jämför med året tidigare. (Jin och Leslie, 2003)

Storbritannien
”Score on doors” system
Scores on doors är ett frivilligt klassificeringssystem som används i många kommuner i
Storbritannien. Detta system ska hjälpa konsumenter att se efterlevnad av livsmedelssäkerhet
och hygien i livsmedelslokaler. Systemet ska visa den sista kontrollen av livsmedelssäkerhet
och hygien från inspektion på lokala caféer, restauranger och takeaway affärer.
Verksamheten tilldelas ett betyg som ska sättas upp nära huvudentrén som visar deras
prestanda:
i.

5 stjärnor- ”Excellent”: Livsmedelssäkerhetssäkerhet och hygien praxis högsta nivå.

ii.

4 stjärnor- ”Very good”: Mycket bra livsmedelssäkerhet och hygien praxis. För att få
ett högre betyg behövs vissa mindre områden uträttas.

iii.

3 stjärnor- ”Good”: God allmän livsmedelssäkerhet och hygien praxis. För att få ett
högre betyg måste man uppmärksamma vissa icke-kritiska områden.

Har en verksamhet stor livsmedelssäkerhets och hygienproblem visas inget betyg. Beroende
på vad det gäller/vilken fråga, kan verksamheten få ett förbättringsmeddelande eller
varningsmeddelande för att få den att lösa hygienproblemen.
Verksamheter som inte är med i systemet ”scores on doors” har heller inget betyg.
(Foodauthority, 2014)

Undersökning i England
I Wales gjordes en telefonundersökning för att få en uppfattning av allmänhetens kunskap om
kontrollsystem och deras åsikt angående hygienen i livsmedelsverksamheter.
Att livsmedelshygien var mycket viktig när de skulle äta ute ansåg 99 % och dessutom tyckte
de att det var viktigare än vilken typ av mat de skulle äta, priset för maten eller platsen av
restaurangen. Av de tillfrågade ansåg 87 % att det var troligt att man blev sjuk av att äta på en
takeaway i Storbritannien. I studien angav 44 % att de har blivit matförgiftade.
Av dem som svarade tyckte 58 % att en livsmedelsinspektion av ett litet café eller pub skulle
inspekteras oftare än en gång per år och 18 % ansåg att livsmedelsverksamheter skulle
inspekteras varje månad. Att inspektera en livsmedelsverksamhet trodde hälften av de
tillfrågade att en inspektion tog upp till en timme. Studien visade även att 90 % tyckte att de
hade rätt att få veta verksamhetens resultat av en livsmedelsinspektion och ungefär hälften

tyckte att endast det borde uttalas om livsmedelsverksamheten misslyckats med att utföra de
åtgärder som inspektionen krävde. (Worsfold, 2006)

1.4.6 Tidigare examensarbete
I en enkät- och kvalitativ intervjustudie ville man undersöka hur konsumenterna ställer sig till
Smiley-systemet och bland annat om deras val av restaurang påverkas av Smiley. Man ville
även få fram vad restaurangerna tycker och tänker om Smiley-systemet. Enkätundersökningen
gjordes bland konsumenterna där 100 personer svarade på enkäten, var av 55 % var män och
45 % var kvinnor. En fråga som gällde ifall de kände igen Smiley-symbolen svarade 44 % av
männen och 47 % av kvinnorna att de kände igen symbolen. Ifall Smiley-symbolen påverkade
deras val av restaurang svarade 24 % Nej, 65 % Ja och 11 % Inget svar. Bland de utvalda
restaurangerna var de alla positiva till att resultaten offentliggörs. Restaurangerna uttalade att
de både var positiva och negativa till Smiley-systemet. (Wobbe, 2014)
I en telefonintervju undersökning ställdes frågor till restauranger i Göteborg vad deras
inställning är till ett införande av offentliggörande av resultat från livsmedelskontroller i form
av ett Smiley-system. Det var 28 restauranger som ställde upp på telefonintervju, där bland
annat resultaten visade att 15 restauranger kände till Smiley-symbolen och att 13 restauranger
inte kände till Smiley-symbolen. Av restaurangerna var det 22 som ställde sig positiva till ett
offentliggörande av kontrollresultaten, fyra var negativa till offentliggörandet och två valde
att inte ha någon åsikt om frågan. I frågan om restaurangerna trodde att det fanns ett
markandsföringsvärde att ha Smiley-symbolen på dörren svarade 21 Ja och 7 Nej.
(Rosengren, Åberg, 2006)

2. Metod
Inledningsvis letades fakta upp om Smiley på olika kommuners hemsida. Det letades
information om hur Smiley-systemet ser ut och hur det fungerar. Artiklar söktes via Summon
och google scholar för att få kunskap och fakta hur andra system ser ut i andra delar av
världen och om det har påverkat livsmedelssäkerheten.
Sedan söktes information på Internet, för att få reda på vilka kommuner som använder sig av
Smiley-systemet i Skåne. Telefonsamtal med olika kommuner med frågan ”hur länge deras
arbete hade pågått med Smiley-systemet”. Det valdes två kommuner där av den ena
kommunen använt sig av systemet sedan 2005 och den andra kommunen nyligen (2014)
påbörjat sitt arbete med Smiley nyligen nämligen 2014.
De utvalda kommunerna återkontaktades och tid och plats bestämdes.
Livsmedelsverksamheter kontaktades från vardera kommunen med en Smiley-dekal (som
hittades på respektive kommuns hemsida) som ville ställa upp på intervju. Även
livsmedelsverksamheter från vardera kommunen utan Smiley-dekalen kontaktades.
Sammanlagt åtta livsmedelsverksamheter i de båda kommunerna intervjuades.
Den metod som valdes till undersökningen för att få svar på frågeställningarna, var via
kvalitativa intervjuer samt ett frågeformulär med enkla och raka svar till restauranger som inte
ingått i den kvalitativa intervjun inom området restauranger, caféer och gatukök.
”Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och på
dessa enkla frågor få komplexa och innehållsrika svar” (Trost. 2010. Sid: 25)
Intervjuerna ägde rum på respektive kommunhus och verksamhet och de spelades in via
röstinspelning på mobiltelefon.
För analys och redovisning av resultatet transkriberades svaren på frågorna från
röstinspelningen. En kopia på intervjun som genomförts mailades ut till verksamheterna och
kommunerna, i de fall personen/erna ville ha intervjun nedskriven.
Enkätundersökningen påbörjades efter det att intervjuerna gjorts och transkriberats. Enkäten
gjordes med utgång från intervjufrågorna via Google drive. Frågeformuläret blev kort och
enkelt för livsmedelsverksamheter att svara på. I enkäten fanns det möjlighet att kryssa i ja,
nej eller vet inte beroende på åsikt. Denna skickades slumpmässigt ut till restauranger,
gatukök och caféer i respektive kommun, som inte blivit kontaktade tidigare vid förfrågan om

intervju. Enkäten skickades ut till verksamheters mail respektive facebooksida. Den
skickades ut till ca 40 verksamheter inom området. Enkäten hänvisas till bilaga 3.
Databaser: Summon, Google scholar
Sökord: Smiley, schemes, food, hygiene, inspection

2.1. Metoddiskussion
Jag valde att göra en kvalitativ undersökning i form av intervjuer för att få en bättre förståelse
för vad intervjuobjekten verkligen tycker. Med raka frågor, kunde jag få enkla svar, men
kunde även fråga varför personen tyckte som hen gjorde, och jag fick då mer innehållsrika
svar. Jag valde att lägga mest fokus på intervjuerna då jag ville få reda på mer än bara om de
tyckte något var bra eller dåligt, då de bland annat i en telefonstudie från Göteborg
(Rosengren, Åberg, 2006) valde att ställa följd frågor för att få reda på mer information, vilket
jag ansåg kunde vara bra även för mina intervjuer.
Jag hittade dem som hade fått Smiley via kommunernas hemsida. Det var ganska lätt att få tag
på företag med Smiley som ville ställa upp på intervju. När jag skulle få tag på företag som
inte hade fått en Smiley-dekal sökte jag på restauranger/caféer/gatukök i respektive kommun
och jämförde med dem som hade fått Smiley-dekal i kommunerna.
Det var betydligt svårare att få tag på dem utan Smiley, de flesta kommentarerna var liknande
”jag vill inte yttra mig om detta”. Men slutligen fanns åtta verksamheter tillgängliga (fyra
Smiley, fyra ej Smiley).
De två kommunerna som jag ville undersöka, var positiva och tyckte att det skulle bli kul att
delta och ville gärna läsa arbetet efteråt.
Enkätundersökningen påbörjade jag med efter att intervjuerna hade ägt rum. Detta för att jag
först ville få en intervju, samt att jag inte av misstag skulle ringa tillbaka till de som absolut
inte ville yttra sina åsikter om Smiley.
Enkäten gjorde jag via Google drive, vilket var mycket smidigt. Enkäten blev kopplad till mitt
Google konto, där jag fick fram en länk och lätt kunde skicka formuläret via nätet till
verksamheter.

Även när det gällde att skicka ut enkäten fick jag jämföra med dem jag hade ringt tidigare till,
att formuläret inte skickades till dessa företag. Jag sökte på facebook och internet efter
restauranger/caféer/gatukök i respektive kommun. Slutligen skickade jag formuläret som mejl
till 35 verksamheter.
Svaren från enkäten kom upp i ett Excel dokument på mitt Google konto.

2.2 Etiska aspekter
Det var frivilligt att delta i enkäten och i intervjuerna. Alla som deltog i intervjuerna var
anonyma, deras namn på verksamheterna blev ändrade till en bokstav (A-H) och numrering
från 1-2 byttes ut mot kommunens namn.

3. Resultat
I denna del presenteras resultaten från de intervjuade verksamheterna, kommunerna och de
verksamheter som svarat på en enkät var för sig och sedan följer en sammanfattning av det
sammanlagda resultatet.

3.1. Livsmedelverksamhetsutövarnas åsikt
Det var totalt 8 livsmedelsverksamhetsutövare inom restaurang, café och gatukök som
intervjuades. Dessa fick svara på frågor kring Smiley-systemet. Intervjufrågorna hänvisas till
bilaga 1. Transkribering av intervjuerna hänvisas från bilaga 7-14.
Verksamhetsutövarna som intervjuades har bytts ut mot en bokstav (A-H) för att förbli
anonyma. De verksamheter med en Smiley-dekal är bokstaverade från A-D och de som ännu
ej premierats med en Smiley-dekal är bokstaverade från E-H. De fyra verksamheter som hade
premierats med Smiley hade dekalen på entrédörren.

Tabellerna 1 & 2 visar övergripande livsmedelverksamhetsutövarnas åsikt. Tabell 1 visar
verksamheter med Smiley och tabell 2 visar verksamheter som inte har premierats med
Smiley.

3.1.1 Offentliggörande av resultat
Figur 1.

Tycker ni att det är bra eller dåligt att
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Visar vad livsmedelsverksamhetsutövarna tyckte om att resultatet av inspektioner offentliggörs.

Som ses i figur 1 ovan svarade de flesta att de inte vet om de tycker det är bra eller dåligt att
resultat av inspektioner offentliggörs. En av dessa som i tabell vet inte svarade så här:
”Det beror på hur allvarligt. Alla kan ha en dålig dag och detta kanske kan förstöra
verksamheten. Men är det missköt är det klart det ska komma ut.”
Det var tre stycken av verksamhetsutövarna som ansåg att det var bra, bland annat på grund
av att det är en skyldighet att ha rent och snyggt inne i sin restaurang, då människors hälsa är
viktig, deras resonemang exemplifieras av citatet nedan.
”Det är jättebra. Därför vi sköter oss, och då vill jag gärna ha koll på alla andra också.
Det tycker jag som konsument.”
Detta var framförallt verksamheter som ville se att alla verksamheter sköter sin
livsmedelshållning på ett korrekt sätt.
Den som svarade dåligt resonerade som citatet nedan.
”Jag tycker det är dåligt. Jo ibland kan det vara så att det är en liten liten bagatell, en
liten fjäder, som blir en stor höna.”
I grund och botten är de flesta positivt inställda till offentliggörande. Det som de resonerande
som svarade dåligt/vet inte ansåg att små fel inte ska vara betydande utan det stora hela i
kontrollen är det som borde offentliggöras.

3.1.2 Förändringar hos verksamheterna.
Figur 2.
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Visar om livsmedelsverksamheterna har gjort förändringar i deras verksamhet sedan införandes av smiley.

Som ses av figur 2 ovan var de flesta inte tvungna att göra några förändringar vid införandet
av Smiley-systemet. Dessa svarade kort att det inte behövt ändra sina egenkontrollprogram
och dylikt. Det två som svarade ”ja” behövde framförallt göra förändringar i sinafasta rutiner
och utveckla ett tydligare egenkontrollprogram. Detta syns i citaten nedan från intervjuerna
med dessa verksamheter.
”Det blev lite förändringar i egenkontrollprogramet och så vidare. Vi fick revidera
lite på egenkontrollprogramet. Upprätta mer fasta rutiner, mer skriftliga rutiner.”
”Jag tror nu att det blev betydligt fler rutiner. Alltså du bokför t ex din temperatur och
bokför hur ofta du desinficerar saker, eller när du ska rengöra diskmaskin mm.”

Båda verksamheterna fick göra en del förändringar i sina egenkontrollprogram i följt av mer
fasta och utveckande rutiner. Dessa båda har sedan blivit premierade med Smiley vilket tyder
på att systemet är tydligt och lättförståeligt i vad som behöver förändras.

3.1.3 Åsikt om Smiley-systemet
Figur 3.
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Visar vad verksamhetsutövarna tyckte om Smiley-systemet

De flesta svarade att de tycker Smiley-systemet är bra (figur 3) och ser det som något positivt
för de som sköter sig. De anser även att kunden har stor fördel med detta system. vilket
exemplifieras av citatet nedan:
”Det är jätte bra. Det är ett bevis på att man sköter sig, så alla de som har Smiley
har inte haft anmärkningar på de här tre åren. Så det är bra.”
Några svarade ”vet inte” då det kan bli att man oförtjänt inte får en Smiley av olika
anledningar, samt att andra verksamheter kan få mycket större förmåner enligt dem. Citatet
nedan visar på detta.
”I grunden är det positivt. Men det är fel om man oförkänt inte får en Smiley, då
har de andra verksamheterna fördel, och kan sno kunder. Sen tror jag inte smiley
är det bästa sättet egentligen, för det kan vara så att man får en Smiley, och sen
sätter man sig med armarna i kors och är nöjd.”

Deras osäkerhet verkar vara kopplade till inspektionerna i sig och inte till själv systemet.
Vilket visar på att verksamheter i grund och botten verkar se Smiley som ett positivt
kontrollprogram, som underlättar för kunderna.

3.1.4 Frivilligt eller obligatoriskt system?
Figur 4.
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Visar vad verksamhetsutövarna anser om vad systemet borde vara, sex svarade obligatoriskt, en svarade
frivilligt och en svarade vet inte.

Majoriteten i figur 4 ansåg att systemet borde vara obligatoriskt av olika anledningar, bland
annat av citatet nedan:
”Obligatoriskt. Därför det höjer kvalitén.”
Den som svarade frivilligt, resonerade med citatet nedan.
”Det tycker jag är svårt att bedöma, men det är ju bara positivt om man får den. Det
kan jag ändå tycka är upp till sig. ”
Den som svarade vet inte, sade vid intervjun följande:
”Vet jag inte. Man står ju under miljöförvaltningen kontroll och om de har det
systemet så får man ta det då ju, tycker jag ju.”

De flesta verkar tycka att systemet ska vara obligatoriskt då alla spelar på lika villkor och
ingen kan komma undan med att ha en sämre kontroll.

3.1.5 Marknadsföringsvärde?
Figur 5.
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Visar vad verksamhetsutövare anser om att smiley kan ha ett marknadsföringsvärde.

Detta var en ja och nej fråga angående vad verksamheterna ansåg av att ha en Smiley-dekal på
dörren, se figur 5. Åsikter runt frågan diskuterades inte.
Vid denna fråga ansåg majorititen att det finns ett marknadsförningsvärde att ha Smiley på
dörren. Detta kan bero på att kunder kan se dekalen att man har sköt sig, och därav få mer
kunder. Även de som inte premierats med Smiley (3/4) ansåg att det fanns ett
marknadsföringsvärde att ha dekalen.

3.1.6 Övriga frågor till verksamhetsutövarna
Alla verksamhetsutövare hade haft minst en inspektion om året och i vissa fall två då den ena
var oanmäld och den andra en anmäld inspektion.
De verksamheter som tilldelats en Smiley-dekal hade ingen av dem märkt någon förändring i
form av fler kunder eller högre omsättning efter att de fått Smiley-dekalen. Citaten nedan
tyder dock på att de tror att det kan ha en långsiktig effekt.

”Ja, många säger till oss att det är bra att vi har det. Och det är några som har sagt
att vi valde mellan två ställen och men ni hade Smileyn. Så det är jätte bra.”

”Nej, inte mer än att man är glad över den. Men man har ju berättat för kunder o så
att jag blev glad. Så de sa ju att det var kul och så där. Men jag har inte märkt någon
förändring så, nej. Jag vet inte om folk är så himla medvetna om den, ja jag vet inte.”

I nästföljande del visas resultaten av vad kommunerna som dessa verksamheter ligger i ansåg
om Smiley-systemet och dess användning.

3.2 Kommunerna
Frågorna till inspektörerna hänvisas till bilaga 2, transkribering från intervjuerna hänvisas till
bilaga 5 (kommun 1) och bilaga 6 (kommun 2). Det är tre i kommun 1 och fyra i kommun 2
som arbetar inom livsmedelsinspektion. Kommun 1 gör de ungefär 400 inspektioner per år. I
kommun 2 är där 374 planerade inspektioner per år, sedan är det utöver detta klagomål och
extra kontroller som utförs. De båda kommunerna lägger ut de som har premierats med
Smiley på respektive hemsida.
Ingen av inspektörerna i kommunerna, oavsett erfarenhet, kunde i nuläget se några nackdelar
med Smiley-systemet och de var glada av att kunna ge medborgare och besökare den servicen
som Smiley erbjuder.
Vid frågan ”Vad tycker ni om Smiley-systemet? Har det hjälpt, försvårat, behövts fler
medarbetare än tidigare?” resonerade kommuner med citaten nedan.
1. ”Vi satte igång med Smiley förra året och då läggs det alltid mycket tid för att få
igång arbetet. Men tanken är ju att det inte ska bli några extra timmar för Smiley
ingår i inspektionsarbetet. Vi tycker det är kul att kunna ge medborgarna den här
servicen att de själva kan gå och kolla var man kan äta tryggt. ”
2. ”Smiley-systemet ska ingå i den vanliga inplanerade kontrollen och ska då inte krävas
extra tid förutom att skriva under kontrakt och fylla i Smiley-dekalen. Det som det kan
ge är positivt, då det är många verksamheter som vill ha det.”

De båda ansåg att Smiley-systemet är ett bra och tryggt system samt att systemet inte ska
behöva ta några extra timmar, då det ska ingå i den vanliga inspektionen.
Kommunerna resonerade följande vid frågan ”kan ni se skillnad bland livsmedelsföretagarnas
reaktioner vid införandet av smiley?”
1. ”Vi frågar alltid vill ni ha en Smiley, ni behöver inte ta emot den om ni inte vill, det är
ju frivilligt. Men alla vi har pratat med har varit väldigt glada för att få den. Det finns
verksamheter som verkligen jobbar för att få den här Smileyn. Det finns även de som

frågor ”Varför får inte vi någon Smiley?” och det är kul. Så där är ju liksom ett driv
efter det och det tycker vi är kul.”
2. ”När vi började så ville alla ha den, och det var jätte positivt. Men när första Smileyn

blev borttagen, då blev det publicitet. De som är duktiga får en Smiley, helt enkelt.
Verksamheter som mister sin Smiley har oftast insikt och förståelse för varför och de
jobbar vidare för att förtjäna en Smiley på nytt.”

De båda ansåg att vid införande av Smiley såg livsmedelsverksamheterna det som något
positivt och de båda kunde se ett driv efter dekalen. Dock hade den ena kommunen märkt att
när de var tvungna att ta bort Smiley från en verksamhet blev det en del publicitet. Enligt
kommunerna är det bara de som är duktiga som ska ha Smileyn, vilket då kan bli att vissa
behöver ta bort sin Smiley då vid en ny inspektion visat brister.

Kommunerna har endast uppfattat att verksamheterna ser systemet som positivt och att det är
fler verksamheter som verkligen vill ha Smiley-dekalen, som kämpar efter att få den. Citaten
nedan visar på vad de båda kommunerna ansåg.
1. ”Det enda vi har hört från livsmedelsföretag är positivt. Men vi har bara haft det en
kort tid. Men framöver så kanske det blir att vi gör någon uppföljning på hur det har
sätt ut hos verksamheterna och om de fått fler kunder med mer. ”
2. ”Vi uppfattar att livsmedelsverksamheterna är positiva till systemet och flera jobbar
för att få Smileyn.”

Båda kommunerna ansåg att livsmedelssäkerheten har förbättrats efter införandet av Smiley,
då Smileyn är synlig och kan få effekt både vid borttagning och tilldelning av dekalen.
Livsmedelssäkerhetsmässigt ansåg inspektörerna att de finns och kommer bli ett större
säkerhetstänk bland verksamheterna. Inspektörerna ansåg att de verksamheter som har fått
Smiley har ett bra utvecklat system för livsmedelssäkerhet och vill vara extra noga med att
hålla den säkerheten för att inte bli av med Smiley, som kan ses av citaten nedan:
1. ”De företag som fått Smiley har ett väl utvecklat system för livsmedelssäkerhet och är
naturligtvis extra noga med att hålla denna nivå så att de inte blir av med Smileyn.
Det blir ett större ”säkerhetstänk” på dessa verksamheter.”

2. ”Ja eftersom de frågar hur ska vi göra för att kunna få Smiley. De får då reda på att
de inte får ha några allvarliga avvikelser. De får bara ha några fåtal mindre
avvikelser, alltså väldigt enkla, några som inte kan påverka livsmedelskvaliten eller
människors hälsa. Det blir ju liksom i förlängningen att det blir bättre kring säkringen
bland verksamheterna.”

Inspektörerna hoppas att verksamheter ser det som en liten konkurrens, om fler i kommunen
får Smiley-dekalen. Det är ju nämligen så att Smiley är till för konsumenterna för att de ska få
en uppfattning var och vad de vill äta för att känna sig trygga.

Ingen av de båda kommunerna känner att verksamheterna nu strävar efter att få en godkänd
kontroll än tidigare, då det nu offentliggörs på ett annat sätt. Utan det är mer att verksamheter
frågar ”hur ska vi göra för att få Smiley? Troligtvis strävar fler att få godkända kontroller (i
detta fall Smiley) då fler och fler får Smiley-dekalen och detta påverkar då konkurrensen.
Citaten nedan visar på vad kommunerna resonerar kring detta.
1. ”Inte så där jätte mycket, mer än att flera är just intresserade av just Smileyn. Sen är
det ju en liten morot för verksamheterna att bli bättre för att få Smiley. När det börjar
blir lite konkurrans och fler i staden som fått Smiley. Vissa verksamheter är väldigt
drivna och säger detta ska vi ha, och detta ska vi hålla. Medan då andra inte tar lika
allvarligt på det eller har inte det målet. Men det är ju lite olika. ”
2. ”Det är ju så att smileyn är för konsumenten, konsumenten ska kunna se ex. att den
här restaurangen kan vi gå in på för dem har en Smiley. Och då strävar ju
verksamheterna att vilja ha den, för att de ska få fler kunder. Precis som du, letar man
kanske efter den när man ska ut och äta. ”

I nästföljande del beskrivs resultaten av de verksamheter som deltog i enkätundersökningen.

3.3 Enkätundersökning
Det var totalt 13 livsmedelsverksamhetsutövare som svarade på enkäten. Figur 6 visar
verksamheternas svar där det fanns möjlighet att svara ja, nej eller vet inte och figur 7 visar
vad verksamheterna tyckte då de kunde svara bra, dåligt eller vet inte. Frågeformuläret
hänvisas till bilaga 3.

I tabell 3 visas övergripande svar från frågeformuläret.
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Visar det tillfrågades åsikt från enkätundersökningen där det fanns möjlighet att svara, bra, dåligt eller vet inte
på ovanstående frågor. Sifforna anges i antal.

I figur 6 visade det sig att de flesta inte hade gjort några förändringar vid införandet av Smiley
i kommunen. Då de förmodligen redan haft tillräckligt bra ex. egenkontrollprogram.
Vid frågorna om de anser att det finns ett marknadsföringsvärde att ha Smiley samt om
systemet borde vara obligatoriskt, fanns det flera blandade svar. Dock ansåg det flesta att det
var positivt eller att de inte visste. De flesta som svarat på enkäten hade premierats med en
Smiley.

Figur 7.
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Visar de tillfrågades åsikt från enkätundersökningen där det fanns möjlighet att svara ja, nej eller vet inte, på
ovanstående frågor. Sifforna anges i antal.

De båda frågorna i figur 7, visar att majoriteten tyckte att Smiley är ett bra system samt att det
är bra att resultat av inspektioner offentliggörs, vilket följer i samma spår som vad de
intervjuade verksamheterna tyckte.

3.4. Sammanfattning av resultatet
Nedan följer sammanfattning av vad resultatet blev från intervjuerna av
livsmedelsverksamhetsutövarna, kommunernas inspektörer och från enkäten som andra
livsmedelsverksamhetsutövare från de båda kommunerna svarade på.

Majoriteten av livsmedelsverksamhetsutövarna både från intervjuerna och
enkätundersökningen tyckte att inspektionerna skulle offentligöras eller att det inte visste.
Denna osäkerhet verkade framförallt bero på att det inte tyckte att småfel skulle offentligöras
utan snarare det övergripande resultatet och intrycket. Detta visar i sig en vaksamt positiv
inställning om fokus ligger på vad de anser är det korrekta elementen. Det ansåg i huvudsak
att det var viktigt att visa att man har det snyggt och rent i verksamheterna. De tyckte dock
inte att det var acceptabelt att offentliggöra. Men samtidigt tyckte de att det var bra för man
ska ha rent och snyggt i verksamheten. Nästan alla verksamheter som intervjuades och flera
av verksamheterna i enkätstudien tyckte att systemet borde vara obligatoriskt, så att alla spelar
på samma villkor och att ingen ska kunna komma undan med att inte ha hygieniskt, rent och
snyggt. Utöver detta vet alla konsumenter vad systemet betyder och kan lättare göra medvetna
val.

Det var två livsmedelsverksamhetsutövare som hade gjort förändringar vid införandet av
Smiley-systemet i kommunen. Dessa verksamhetsutövare hade gjort förändringar i sina
rutiner genom att intagit mer fasta och nedskrivna rutiner.
I grunden är Smiley ett positivt system, och framförallt för kunden. Kunden (om den vet vad
Smiley står för) kan själv se var det känns tryckt att äta. De flesta av verksamheterna var
positivt inställda till Smiley-systemet och de som fått dekalen var glada och stolta över den.
De andra verksamheterna i intervjuerna tyckte att det var ett bra system så länge det utfördes
på rätt sätt och att alla inspektioner gjordes på samma sätt med samma krav. Kommunernas
inspektörer hade uppfattat att verksamheterna såg Smiley-systemet som positivt och att
verksamheterna kämpade för att få en Smiley-dekal uppsatt på sin dörr. Inspektörerna ansåg
också att införandet och användandet av Smiley-systemet inte inneburit någon extra tid
förutom att skriva kontrakt och fylla i dekalen. Inspektörerna ansåg också att
livsmedelssäkerhetstänket hade ökat bland verksamheter efter införandet av Smiley-Systemet,
detta eftersom fler ville ha Smiley-dekalen på dörren och systemet uppfattas som relativt
tydligt.

4. Diskussion
Syftet med den genomförda studien var att få en insikt i vad två kommunernas inspektörer och
verksamheter hade för åsikter om Smiley-systemet och vilka förändringar som införandet av
systemet hade bidragit till i kommunernas livsmedelsverksamheter.

I undersökningen valdes två kommuner i Skåne ut, en av dem hade nyligen påbörjat sitt arbete
inom Smiley (2014), denna kommun benämns nedan som kommun ett och den andra ,kommun
två, hade använts sig av systemet sedan 2005. Det var lätt att få en uppfattning om deras åsikt
och då båda ansåg att det inte krävdes några extra timmar förutom påskrivandet av kontrakt
och ifyllning av dekal. Vilket som då är lite intressant eftersom det sagts i ett
pressmeddelande från Jordbruksdepartementet 2006(Mynewsdesk, 2006) att Smiley-systemet
drogs bland annat tillbaka av flera faktorer t.ex. så som ökad arbetsbelastning från
kontrollmyndigheter. Det enda som kunde ta extra tid enligt inspektörerna under intervjun,
var i början när kommun ett införde systemet, då bland annat skulle kommun ett få ut reklam
och visa livsmedelsverksamheter det nya systemet. Detta tyder på att Smiley-systemet är
lättanvänt och lättförståeligt för både verksamheter och inspektörer. Frågan blir då varför
jordbruksdepartementet 2006 (Mynewsdesk, 2006) kom fram till denna slutsats då resultatet i
denna undersökning helt motsäger denna arbetsbelastningsökning. Resultatet i denna
undersökning leder då till att en diskussion angående det nationella införandet av Smileysystemet borde genomföras för att se om det är möjligt att införa det eller se vad de verkliga
orsakerna till stoppet av införandet var.

Livsmedelssäkerhetsmässigt tycker inspektörerna att det verkar som att det finns och kommer
bli ett större säkerhetstänk bland verksamheterna, eftersom de är företag som frågar ”Hur ska
vi göra för att få Smiley”, även om inte intervjuerna från verksamheterna visar lika tydligt på
detta. Det kan bero på att det inte ser förändringen i deras egen tankegång. Detta kan kopplas
ihop med att man som verksamhet har skyldighet att försäkra sig om att livsmedelssäkerheten
är i högsta prioritet ((EG) nr 178/2002). Resultatet visar på att flera av de intervjuade
verksamheterna tyckte att det var en god idé om man offentliggjorde resultatet av
livsmedelsinspektionerna, precis som det görs i Smiley-systemet. De som var osäkra verkande
som sagts i resultatet vara snarare att de inte tycker att småfel ska offentliggöras utan bara det
stora hela.

I en telefonintervju undersökning ställdes frågor till restauranger i Göteborg, vad deras
inställning är till ett införande av offentliggörande av resultat från livsmedelskontroller i form
av ett Smiley-system. Många av restaurangerna ställde sig positiva till ett offentliggörande av
kontrollresultaten, nämligen 22 stycken, 4 stycken var negativa till offentliggörandet och 2
stycken valde att inte ha någon åsikt om frågan (Rosengren, Åberg, 2006). Resultatet från den
undersökningen har likheter med resultatet i detta arbete där utgångspunkt är att det ska vara
lätt att se vem som sköter sig och att ingen ska komma undan med dålig skötsel, dock så var
intervjuerna i detta arbete något med utförligt och man kan diskutera om hur ett sådant
offentliggörande ska visas så att det blir tydligt om man är godkänd och inte vilka småfel som
finns.

Offentliggörande av livsmedelsinspektioner verkar ha en effekt på livsmedelssäkerheten, detta
påvisas bl.a. i en undersökning gjord i Toronto. Här har livsmedelsverksamheterna en
skyldighet att visa upp ”pass status”. I en undersökning visades det att efter ett års
systemanvändande, hade 8 % fler fått ett grönt pass status vid livsmedelsinspektion
(Thompson et al. 2005). Min åsikt är därför att resultatet av livsmedelkontroller bör
offentliggöras och att Smiley systemet är ett bra verktyg för detta. Detta visa på att system
som Smiley verkligen ökar livsmedelssäkerhetstänket som inspektörerna beskriver verkligen
har effekt även om de flesta verksamheter uttrycker att det inte behövt göra några
förändringar då Smiley-systemet infördes. Det var få verksamhetsutövare som angav att de
hade behövt göra förändringar då systemet infördes. Det som verksamhetsutövarna hade fått
ändra på var egenkontrollprogram, i form av upprätta mer fasta rutiner för att få Smiley. I en
mikrobiologisk-undersökning gjord i nordöstra England där man testade den mikrobiologiska
kvalitén på färdiglagd mat från 139 butikslokaler. Man bestämde att undersökta följande
bakterier: Escherichia coli, Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Bacillus spp,
Salmonella spp och Campylobacter spp. Resultaten visade att 76,3 % var tillfredsställande,
15,6 % var acceptabla och 8,2 % var av under måttlig kvalitet. Vid de 8,2 % som vad under
måttlig kvalité fanns det signifikanta samband mellan bakteriologisk kvalité, temperatur vid
lagring, livsmedelshygienutbildning och förtroende för förvaltnings poängsystem.
(Richardson, Stevens. 2003). Utifrån mitt resultat och denna studie kan man återigen se hur
viktigt livsmedelssäkerheten är. Då kan Smiley-systemet ses som ett verktyg för positiv
påverkan för dessa verksamheter och för den generella livsmedelssäkerheten, vilket minskar
riskerna för konsumenterna att utsättas för farliga bakterier. Det man också kan argumentera
för är att de flesta av de intervjuade verksamheterna och inspektörerna var positivt inställda

till Smiley-systemet och att det verkar utifrån resultatet att Smiley-dekalen är positiv och att
den är relativt lättförstådd vilket också underlätter vad verksamheterna behöver lägga fokus
på för att hålla hög livsmedelssäkerhet. Det var ingen som tyckte att Smiley-systemet vad
dåligt, utan många angav att det är ett bra system i grunden och det är till stor fördel för
konsumenterna, då vissa uppgav själva att de som kund tittar efter dekalen. Från intervjuerna
där verksamheten inte premierats med Smiley var det tre av fyra som ansåg att systemet både
var bra och dåligt. Verksamhetsutövarna angav att det är ett bra system och det är kul för den
som får den, men orättvist om man oförkänt inte får en Smiley. T.ex. ”men om jag inte får en
Smiley-dekal på grund av att jag missade att torka av en list, så är det inte okej”, bilaga 11.
För att få Smiley får man endast ha ett fåtal mindre avvikelser eller helst då inga avvikelser
alls (Ängelholm. 2015). Beroende på vilken erfarenhetsklass verksamheten står i kan man
bara tilldelas en Smiley om man befinner sig i klass A. Vilket innebär att de har mindre
kontrolltid än B (norrmalläget), dessa är då de som har visat sig ha utmärkta kontroller
(Livsmedelsverket, 2013). Jag vet inte om detta kan vara en orsak till att de undersökta
verksamheterna inte fått en Smiley, att kunskapen om att man måste ligga i klass A och endast
ha ett fåtal enkla avvikelser inte finns där. Att endast inte fått en Smiley på grund av att missat
torka av en list låter orimligt enligt min mening. Detta kan bero på bristandekommunikation
mellan inspektören och verksamhetsutövaren då det antagligen varit fler avvikelser som
resulterade i att verksamheten inte fått en ”godkänd” kontroll. Detta är något som man i
systemet kanske kan se över för att tydligöra ännu mer vad som gäller för att få en Smileydekal för konsumenter och kunder för att på så vis få en större förståelse.

Verksamhetsutövaren med Smiley (4) tillfrågades också om de har märk några förändringar i
fler kunder och större omsättning efter att de fick dekalen, men ingen av verksamhetsutövarna
svarade att de hade märkt någon högre omsättning efter att de fick Smiley. Fick olika åsikter
som: ”att det är svårt att veta vad man få fler kunder på”, bilaga 10, ”några som har sagt att
vi valde mellan två ställen och men ni hade Smileyn, bilaga 7. Precis som andra åsikten kan
det vara fler konsumenter som tänker så, att man står mellan valet av två restauranger. Man
ser då att den ena restaurangen har premierats med Smiley men det har inte den andre. Valet
kan bli att man går till den med Smiley. Eftersom jag inte har svar på inkomsterna från innan
de fick Smiley (vilket kan vara en känslig fråga) till året då de fick Smiley, så kan svaret vara
både och. Det krävs en ekonomisk analys för att få reda på dessa svar. Det kan även vara så
att restaurangen har bra rykte i sig utan att ha fått en Smiley, och har då bra kundkrets ändå.

Varför inte verksamhetsutövaren har märkt någon ökning av kunder/försäljning kan också
beror på att allmänheten inte vet vad det står för eller inte känner till systemet.
Enligt en undersökning utförd av Jin och Leslie (2003), visade det sig att efter införande av
obligatoriskt offentliggörande av hygienbetygskort för restauranger så ökade poängen med 5
%. Studien visade även att de restauranger som fått betyg A hade ökat sin försäljning med 5,7
%, medan de med betyg C hade upplevt en minskning av försäljningen med 1 %.

I Sverige har också några mindre undersökningar utförts på det frivilliga Smiley systemet. I
en telefonundersökning gjord i Göteborg fick restaurangerna frågan om de trodde att det fanns
ett markandsföringsvärde att ha Smiley-symbolen på dörren och 21 restauranger svarade ja
och 7 restauranger nej (Rosengren, Åberg, 2006). Alltså även här trodde verksamheter att det
fanns ett marknadsföringsvärde att ha dekalen vilket följer samma resonemang som de
intervjuade verksamheternas hållning angående Smiley-dekanlens marknadsföringsvärde.
I en enkätstudie gjord i Halmstad frågades allmänheten om Smileyn påverkar deras val av
restaurang. På frågan svarade 65 % Ja, 24 % Nej och 11 % uppgav inget svar. Som kan ses av
båda dessa studier ser både andra verksamheter och konsumenter Smiley-dekalen som
någonting positivt och något som påverkar deras val av restaurang och restaurangens
marknadsföringsvärde.

Ännu något som stöder Smiley-systemet som ett positivt system och dess
marknadsföringsvärde är en studie gjord i Wales angående allmänhetens åsikt om hygien hos
livsmedelsverksamheter. I den studien visade det sig att 99 % av de 110 tillfrågade ansåg att
livsmedelshygien var mycket viktigt, ännu viktigare var att det ansåg att livsmedelshygien var
viktigare än vad och var man skulle äta, kostnad och platsen av restaurangen (Worsfold,
2006). Detta visar tydligt på vikten av livmedelssäkerhetssystem som är lättförstådda för både
konsumenter, inspektörer och verksamheter vilket resultatet i detta arbete verkar visa på att
Smiley-systemet är.

Det kan vara svårt att veta om systemet borde vara obligatoriskt eller frivilligt, båda
kommunerna har systemet som frivilligt. Det kan vara så att skulle systemet vara obligatoriskt
så skulle kanske livsmedelssäkerheten öka bland verksamheter, och försäljningen hos dessa
verksamheter hade kanske ökat. Det skulle även kunna orsaka att många företag inte skulle
orka med pressen och en del kanske gå med stora förluster och blir tvungna att lägga ner,
vilket i sin tur leder till fler arbetslösa.

Detta stärker tidigare undersökningar som diskuterats ovan att införandet av obligatoriskt
system av offentliggörande av kontrollresultat inte bara gjort att fler verksamheter fått
”godkänt” utan att både verksamhetsutövare och allmänheten märks förbättrad
livsmedelssäkerhet sedan införandet av liknande system (Thompson et al. 2005).
Det år som hygienbetygskort infördes som en skyldighet att visas upp för restauranger i Los
Angeles Country, fanns det en minskning med 20 % av livsmedelsrelaterade sjukhusinlägg
jämför med året tidigare (Jin och Leslie, 2003). Detta visar på att systemet från ett livsmedelsoch hälsoperspektiv borde vara obligatoriskt. Detta för att som visats i Los Angeles studien
minska på riskerna för konsumenterna genom att höja livsmedelssäkerheten. Även tidigare
studier om diskuterats ovan visade på att ett obligatoriskt offentliggörande av
livsmedelssäkerhetssystem både har ökat verksamheters respektive systems ”poäng” och
livsmedelsburna sjukdomar i Los Angeles. Detta stöder att Smiley-systemet borde undersökas
igen på ett nationellt plan eftersom livsmedelsäkerhetstänket verkar ha ökat som kan ses i
resultatet samt den positiva inställningen till systemet som detta arbete trots allt har visat på.

En studie i Finland undersökte restaurangföretagares kunskap och attityder angående deras
hygien på deras restauranger. I denna undersökning intervjuades 82 ägare och en
hygienutvärdering utfördes i varje restaurang. Resultatet i den studien visar att det finns ett
samband mellan kunskap, livsmedelshygien och livsmedelskontroller. Det visades i denna
undersökning att motiveringen från inspektörerna angående vad som behöver åtgärdas och på
vilket sätt detta gjordes var mycket viktiga för att förbättra restauranghygienen (Läikkö-Roto,
Tiina & Nevas, Mari.2014). Detta argumenterar jag för stöder Smiley-systemets vara på grund
av att det blir tydligt för restauranginnehavarna vad som behöver göras för att premieras så
som tidigare argumenterats för och påvisats i resultatet. Det stöder också enligt mig och det
resultatet mitt arbete har att man borde se över Smiley-systemet som ett nationellt system
igen.
Bolton (et al (2008)) undersökte kunskaperna om livsmedelssäkerhet på Irland bland 200
huvudkockar. Resultatet från den undersökningen var att trots att det intervjuade kockarna
hade en grundläggande förståelse för livsmedelssäkerhet så finns det betydande luckor som
kan vara direkt farliga för konsumenter. Bolton drar slutsatsen att tydlig utbildning och
rutinkontroller av restaurangerna för att förbättra livsmedelssäkerheten (Bolton et al.2008).
Detta tyder också på att system som Smiley-systemet är viktiga utifrån som tidigare nämnts
livsmedelssäkerhet och att konsumenterna ska kunna göra medvetna val av restauranger
utifrån livsmedelshygien.

4.1 Hållbar utveckling
Det slängs mycket mat i onödan, nästan 1 miljon ton matavfall varje år, bara i Sverige. Vi
hade kunnat spara 10-16 miljarder svenska kronor om året om vi hade minskat matavfallet
med 20 %. Det är nästan 35 % av matavfallet som är mat vi hade kunnat äta, vilket kallas
matsvinn. Om matsvinnet minskar med 50-60 % i hushållen så minskas matavfallen samtidigt
med 20 % (Livsmedelsverket, 2014). Hade vi ätit den mat som numera går i komposten, hade
det lett till att vi köper mindre mat. Enligt miljömålet ”ett rikt växt- och djurliv” där
definitioner är att vi ska bevara och utnyttja ekosystem på ett hållbart sätt, för nuvarande och
framtida generationer (miljömål, 2015). Ett sätt att uppnå detta miljömål, kan vara att minska
matsvinn. Det vore även bra att öka livsmedelssäkerheten i livsmedelsverksamheter men
samtidigt i hushållen. Då vi med ökad kunskap kan förvara och bereda livsmedel så att inte
lika mycket mat slängs i onödan. Med mindre matavfall så krävs det mindre mat och det lär
bli en minskad produktion. Detta i sin tur leder till mindre miljöpåverkan.
Enligt tidigare undersökningar så har det visat sig ha en ekonomisk betydelse att ha Smiley,
då det har lett till fler kunder och ökad försäljning. Detta i sin tur kan leda till att verksamheter
som får sålt mer, slänger mindre. Samt med god livsmedelshygien kan det bli en minskad risk
för livsmedelsburna sjukdomar, vilket leder till bättre hälsa få oss människor, samt ett säkrare
besök på restauranger.

4.2 Felkällor och källkritik
Vid frågan om marknadsföringsvärdet av Smiley, kunde jag ställt en efterfrågan så som
”varför anser ni att det finns ett marknadsföringsvärde i att ha Smiley?” då hade svaret på
den frågan sett annorlunda ut, och man hade kunnat resonera annorlunda vid
sammanhängande frågor.
Studien hade kanske följt ett annat spår om jag hade fått fler som ville ställa upp på min
intervju bland verksamheterna i kommunerna. Förmodligen hade någon märkt av en
förändring sedan Smiley – systemet infördes i kommunerna, då tidigare studier tyder på detta
(Jin och Leslie, 2003). Jag anser att antalet till mina intervjuer ändå var tillräckliga för denna
typ av arbete då det intervjuades både verksamheter med och utan Smiley-dekal.

Denna undersökning anser jag kunde bidragit och tillfört ytterligare om det funnits mer tid, då
hade man kunnat undersöka fler kommuner och dess verksamhetsutövare. Då resultatet hade
känts mer tillförlitligt för att kunna påstå att systemet är bra eller dåligt.
Själv hade jag velat ställa frågan om de märkt någon förändring efter att Smiley infördes i
kommunen till de verksamheter som inte premierats med en Smiley, då jag möjligen hade fått
ett resultat som kunde ty sig till tidigare studier som visade att de som inte fått höga ”poäng” i
landets kontrollsystem, hade minskat sin försäljning (Jin och Leslie, 2003).
Enkäten ville jag ha väldigt enkel och kort, så den inte skulle ta lång tid att svara på. Svaren
hade här kanske blivit annorlunda om det fanns några rader under varje fråga, ”hur resonerar
ni kring denna fråga?”, då det säkert var verksamhetsutövare som inte ansåg att deras svar
tillhörde något av alternativen. Det var många som svarade på enkäten som redan hade
premierats med Smiley, vilket kan ha påverkat deras åsikt. Dock anser jag att detta inte hade
jätte stor påverkan på resultatet då resultaten bygger på mer än bara enkät-undersökningen.
När man gör intervjuer kan det bli så att man påverkar den man intervjuar att svara på det
sättet man själv vill. Dock har jag försökt vara opartisk och inte försökt styra de intervjuades
svar. Man kan aldrig vara helt opartisk men påverkan borde vara minimal i detta
sammanhang.
Litteraturen till studien anser jag är pålitlig, då de artiklar jag valt har undersökts i stor skala
och av författare som har stor kunskap om ämnet. I dessa artiklar hade man fokus på om
livsmedelssäkerheten hade förbättrats eller försämrats av ett system för offentliggörande. Det
kan finnas en osäkerhet om författarna var partiska i denna undersökning och på ett eller annat
sätt ville visa att deras system inte har några nackdelar i sig. Man hade även kunnat få in
djupare och mer data om det inte fanns en tidsbegränsning på arbetet.

4.3. Slutsatser
I denna undersökning har jag kunnat se flera användbara tendenser. En tendens som jag ser
utifrån min undersökning är att de verksamhetsutövarna i de två kommuner som har Smileysystemet är väldigt positiva till systemet. Detta gör att detta system verkar uppskattat, och
man borde då undersöka om man kan bredda ut och inkludera alla i ett nationellt system.
Detta stärks också av inspektörernas bild av Smiley-systemet som positivt och inte alls så
arbetskrävande som jordbruksverket använde som ett av sina skäl att inte införa det som ett
nationellt system. Med denna information anser jag att min undersökning kan ligga till grund
för en undersökning som kan leda till att Smiley-systemet kan införas som ett nationellt
livsmedelssäkerhetssystem eller åtminstone att det finns möjlighet att undersöka detta i stor
skala igen. Detta anser jag för att underlätta för konsumenterna med ett gemensamt system
och det borde som diskussionen visar höja den generella livsmedelssäkerheten. En annan
tendens som min undersökning visar som stöder Smiley eller dylikt system som ett nationellt
obligatoriskt system är att majoriteten av verksamhetsutövarna som undersökts gärna ser att
det ska vara obligatoriskt och inte frivilligt. En annan tendens som väcker tanke är att de som
har fått en Smiley inte har upplevt någon ökad försäljning, vilket inte går ihop med tidigare
studier på liknande system. Detta kan behöva undersökas mer för att få en tydlig bild om
varför.

4.4 Förslag på fortsatta studier
Undersöka möjligheten att införa ett obligatoriskt system
-

Eftersom det verkar höja livsmedelssäkerheten samt att många av de verksamheter jag
har undersökt visar ett intresse om att ha det borde vara obligatoriskt. Enligt
undersökta kommuner verkar det inte bli den ökade arbetsbördan som har beskrivits
tidigare.

Göra en djupare undersökning för att se hur de verksamheter som fått en smiley påverkas
finansiellt, samt hur det påverkar deras långsiktiga överlevnadsförmåga.
-

Eftersom undersökta verksamheter inte verkar märka någon skillnad som Los Angeles
studien visar på, och se vad detta kan beror på.
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Bilaga 13. Verksamhet G
Bilaga 14. Verksamhet H

Bilaga 1. Frågor till livsmedelsverksamheterna
När startade verksamheten?
Har länge har ni varit ägare eller drivit verksamheten?
Hur ofta har ni inspektion?
Tycker ni att det är bra eller dåligt att resultatet av inspektioner offentliggörs? Varför bra eller
dåligt?
Har ni premierats med en Smiley?
Finns smiley-dekalen uppsatt, var?
Har ni gjort några förändringar på restaurangen på grund av införande av Smiley? (ex.
Andra/fler rutiner, Egenkontroll, HACCP) (wobbe. 2014)
Vad tycker ni om Smiley-systemet?
Positivt eller negativt? (varför?)
Tycker du att systemet borde vara frivilligt eller obligatoriskt? (varför?)
Anser ni att det finns ett marknadsföringsvärde att ha Smiley på er dörr?
Har ni märkt någon förändring efter att ni fick Smileyn? (ex. Högre omsättning, fler kunder
med mera) (till verksamheter med Smiley)
Har ni några tips/idéer om Smileyn (eller förändringar i smileysystemet) till
kommunen/inspektörerna? (wobbe.2014)

Bilaga 2. Frågor till kommunerna
Hur många är ni som arbetar inom livsmedelsinspektion i kommunen?
Hur många inspektioner genomförs varje vecka/år?
Vad tycker ni kommuner om Smiley-system?
-

Har det hjälpt, försvårat, behövts fler medarbetare än tidigare?

-

Vilka nackdelar upplevs systemet ha?

På vilket sätt offentliggörs resultatet? publiceras både bra och dåliga resultat på kommunens
hemsida?
Kan ni se skillnad bland livsmedelsföretagarnas reaktioner vid införandet av Smiley? Hur då?
-

Upplever ni att företagens arbete med livsmedelssäkerhet förändrats efter införandet
av smileysystemet?

Vad tror ni att livsmedelsverksamheterna tycker om systemet?
-

Vad har ni fått för synpunkter från livsmedelsverksamheterna om Smiley?

Upplever ni att det är fler företag som strävar efter att få en godkänd kontroll än tidigare då
det offentliggjordes på ett annat sätt?
Tror du att smiley kommer införas som ett krav i Sveriges kommuner för offentliggörande?

Bilaga 3. Enkäten

https://docs.google.com/forms/d/1TgZ6Jypsc9jvKKsu716CbfAt50cs9UCEpXhquSi7yKk
/viewform?usp=send_form

Bilaga 4. Lämnades till kommuner och livsmedelsverksamheter efter
intervjun.
Pernilla Lindén
e-mail: perlin12@student.hh.se
Tel: 0735919405
Handledare Kerstin Rolleberg
Tel: 0701475609
Jag går tredje och sista året på miljö- och Hälsoskyddsprogramet med inriktning livsmedel på
Halmstad Högskola. Med mitt examensarbete vill jag undersöka vad 2 kommuner, samt vad
livsmedelsverksamheter i dessa kommuner tycker om smiley systemet och hur smiley har
påverkat båda parters dagliga arbete.
Jag tackar så jätte mycket för era svar till min intervju och tiden det tagit.
Vi är välkomna att kontakta mig eller min handledare vid frågor.

Bilaga 5. Kommun 1
Den intervjuade

Hur många är ni som arbetar inom livsmedelsinspektion i kommunen?
Vi är tre stycken.
Hur många inspektioner genomförs varje vecka/år?
Ja varje år, kan tippa på att det blir…. Räkna här nu… vi räknar timmar och inte så
mycket besök. Men mellan 150-300.. 400..450… det ligger väl där omkring. Ja vi gör
väl 400 ungefär.
Vad tycker ni om smiley-system? Har det hjälpt, försvårat, behövts fler medarbetare än
tidigare?
Ja vi satte ju igång med det förra året. Och då är det alltid mycket tid som läggs i
början för att liksom införa de och lägga reklam för det och lite sånt. Så det har varit
lite extra tid där men sen är ju tanken att det inte ska bli några extra timmar för just
smiley som ändå gör den här inspektionen för alla verksamheter ändå. Och liksom sen
är det ju bara en vanlig administrativ del att de får den här smiley-dekalen. Så vi
behöver ju inte mer resurser till den här smiley.. och sen är det ju kul att vi kan ge
medborgare den här liksom servicen, att dem kan gå ut och titta här och här kan man
äta tryckt och bra.
Jag brukar själv gå in och titta liksom.
Ja precis det är kul att det funkar så. Och så är vi ett gäng kommuner då som vill då
liksom fortsätta så att fler skulle kunna vara med på det här. Så för vår del så tycker vi
det är positivt.. helt klart.
Ni har inte märkt några nackdelar med systemet?
Ee nej. Inte än så länge alltså så, sen är det ju alltid så. Vi har inte haft så många om
man tar bort smiley. Det kan ju vara negativt för verksamheten då om de blir av med
en smiley. Det är ju mer att om de får den är ju jätte trevligt men blir de av med den
igen, och de är ju nästan ännu värre liksom, och inte får någon alls. Så där är ju så.
Men vi har inte märkt något.. det är bara en ändå som har blivit av med smiley. Så
annars har vi bara märkt positivt.. så.
Hur offentliggörs resultatet? publiceras både bra och dåliga resultat på kommunens hemsida?
Eller det är bara dem som har fått smiley?
Det är bara dem som har fått smiley så vi har inga sura gubbar. Som vissa andra
kommuner har egna system, där dem har både och, både glada och sura gubbar. Men
vi använder bara glada gubbar. Och det är då en lista på hemsidan där dem här
verksamheterna finns då, adress och så, senare besök sånt som man kan se, när de
blivit inspekterade.
Ja för jag har sätt det liksom att smiley har bara den glada gubben och inte den ledsna gubben.
Men finns det smiley som har både positivt och negativt?
Ja ee, det inte som är med i detta system men där finns ju kommuner som har sitt eget
system. Och då har dem på hemsidan både den här sura gubben och någon som är
likgiltig. Både rött, gult och grönt. Och det är några få kommuner i Skåne som har det.

Medan vi då kör den här.. andra.. sorten som bara har den här glada dekalen så att
säga. Och vi har inget på hemsidan alltså kontrollrapporter eller så utan bara just lista.
Och en del har kopplat med kartor och så som man kan gå in och kolla. Och var det
ligger rent kart mässigt om man känner till stan.
Kan ni se skillnad bland livsmedelsföretagarnas reaktioner vid införandet av smiley?
Ee nej, alltså. Detta är ju frivilligt. Så att vi frågar alltid vill ni ha en smiley, ni
behöver inte få den om. Men alla alltså de vi har pratat med har varit väldigt glada för
att få den. Sen vissa som har väldigt det här jobbar vi verkligen för att få smiley. Och
några som har frågat varför får inte vi någon smiley, till och med. Men då är det så att
det är såna som precis starta kan inte få första året utan vi måste lära känna
verksamheterna, de måste ha några kontroller, för innan de kan få det så vi vet att de
verkligen fungerar.. perfekt liksom. Och dem har ju då undrat när får vi det, ja då får
dem ju vänta. Så där är ju liksom ett driv efter det och det tycker vi är kul. Men sen
skulle vi vilja ha lite mer reklam så att medborgarna känner till det mer. För det är ju
egentligen därför vi har smiley, för att medborgarna ska kunna se och lära känna det.
Så att alla vet vad en smiley står för. Så det jobbar vi för hela tiden och vi ska snart
göra en reklamkampanj i vår då. I lokalpress?, sociala medier och sånt. För just
smiley.
Ja det tror jag behövs, det tror jag är bra.
Ja som sagt det behövs komma ut hela tiden, och göra reklam för det. Så att alla ska
känna till det. Även liksom yngre åldrar och över.. hela ålders spannet så att säga.
Vad har ni fått för synpunkter från livsmedelsverksamheterna om smiley?
Just för livsmedelsföretagare det är det ända vi har hört är att dem har tyckt det varit
positivt. Men sen har vi bara haft det så kort tid ju. Så vi har inte gjort någon
uppföljning på dem som har fått det förra året. Och att dem har känt att dem har fått
fler kunder eller allt det här. Så vi har inte gjort någon statistik, på det. Det kanske blir
sen framöver. Att man gör en statistik, hur det har slått ut för företagarena. Att om de
har fått lite mer reklam och sånt. Men dem kan ju använda sig av smiley på sin
hemsida, och så att de kan göra reklam för det på så sätt.
Upplever ni att det är fler företag som strävar efter att få en godkänd kontroll än tidigare då
det offentliggjordes på ett annat sätt?
Nja, vi har inte sätt så där jätte mycket så. Det är väl mer att dem är intresserade av
just smiley. Men sen kanske dem inte riktigt en del vet inte riktigt vad det är kopplat
till. Alltså att det verkligen är kopplat till att man måste ha inga avvikelser, eller bara
några få på dem här inspektionerna. Och man måste ligga i A, alltså vi har en
riskklassifisering system. Som är lika över hela landet då. Som livsmedelsverket har
satt upp och då är det alltså man ligger i B när man börjar. Det är normal.. klassen.
Och sen om du har jätte bra, att allting fungerar och du har väldigt få avvikelser när vi
kommer och inspekterar då hamnar du dock i A. och det är då bara dem som kan få
smiley. B klasser kan aldrig få smiley eftersom dem har inte det kriteriet så att säga.
Så ee.. men jag har liksom inte märk att dem. Sen är det ju liten morot för dem att
liksom bli bättre ju för att få smiley, när dem börjar de att där är konkurrans och fler i
staden som fått smiley. Och ee. Men det är ju inte skillnad, vissa är väldigt drivna att

ooh detta ska vi ha, och detta ska vi hålla. Medan då andra inte tar lika liksom lika
allvarligt på det eller har inte det målet. Men det är ju lite olika.
De kanske har märkt att de redan har tillräckligt stor kundkrets, och behöver inte tänka på det
så sätt.
Men de som har fått den är ju klart stolta för att fått den och vissa är ju väldigt så ooh
kan vi använda detta i reklam och på hemsidor till och med någon i någon annan
kommun som har velat trycka stora, jätte stora posters för att visa att vi har fått det här.
Så en del är väldigt stolta. Och det tycker vi är trevligt att då har det ju ett mervärde att
få den här symbolen, att de är stolta över att ha fått det.
Och det är så vi vill att den här symbolen ska vara, det ska inte vara jätte enkelt att få
den. Men när du väl fått den så betyder det att då är man bra.. eller duktig.. bättre.
Tror du att smiley kommer införas som ett krav i Sveriges kommuner för offentliggörande?
Ja alltså det pågår ju en diskussion på livsmedelsverket. Vår nya generaldirektör har
väl bara suttit något år, men han är rätt så positiv till det här. Och han har börjat titta
på vårt system så antagligen kommer de att titta lite mer på detta system. Finland har
precis infört liknande system, medan Danmark har haft i många år, det är därifrån vi
har plockat det här, men det är en statlig kontroll, så det är inte kommunalt i Danmark.
Och så att de är på diskussions nivå, sen hur lång tid det tar. Men jag kan ju tänka mig
att är de andra nordiska länderna med på ett sånt system så tror jag också att Sverige
vill va med. Vi jobbar ju för att marknadsföra det här systemet som något attraktiv. Så
att Sverige kan, alla kommuner ska kunna ha.
Upplever ni att företagens arbete med livsmedelssäkerhet förändrats efter införandet av
smileysystemet?
Glömd fråga som svarades via e-mail från Lars:
De företag som fått Smiley har ett väl utvecklat system för livsmedelssäkert och är
naturligtvis extra noga med att hålla denna nivå så att de inte blir av med Smileyn.
Så det blir ett större ”säkerhetstänk” på dessa verksamheter.
Sen har jag ett exempel på en Smileyverksamhet (som jag glömde nämna för dig) som
faktiskt fått så många fler kunder att de tvingats hålla stängt en dag i veckan för att
själv få lite ledighet.

Bilaga 6. Kommun 2


Den intervjuade

Hur många är ni som arbetar inom livsmedelsinspektion i kommunen? Ni var 4 sa ni.
 Vi är 4 stycken, 3,6 tjänster. Då jobbar vi inte bara inom livsmedel ska vi säga. Utan
då är det tobak och receptfrialäkemedel också.
Hur många inspektioner genomförs varje vecka/år?
 Det har vi ganska aktuella siffror på………
Hur många timmar har ni?
 2705 timmar, och då har vi… ska vi se här…. 374 planerade inspektioner, sen är det
klagomål och extra kontroller vi gör som är uppföljande inspektioner. Men det är
alltså hela livsmedel. Alla kan ju inte få smiley.
Vad tycker ni kommuner om smiley-system? Har det hjälpt, försvårat, behövts fler
medarbetare än tidigare?
 Ja, smiley systemet det e ju.. det ska vara fortlöpande i den vanliga inplanerade
kontrollen, så det är ju inte mer medarbete än att vi är med i den här smiley gruppen,
och lägger ner arbete där. Inte på själva inspektionen är det mer medarbete. Sen är det
ju så att det har gett positivt, att det är många verksamheter som vill ha det, och så ja.
Sen kan det gå lite upp och ner.
 Jag tänker sen om en verksamhet får en smiley, en ny verksamhet som får en smiley.
Så är det ju att man.. då ska ju.. skriva under sitt kontrakt, man fyller i på smileydekalen.. men det är ju inget tidskrävande..
 Det som det kan ge är positivt, för att dem strävar efter det. Sen är det ju klart om dem
blir av med sin smiley så kan det bli negativt för.. även för myndigheterna, ee.. ja
mycket.. myndigheterna kanske inte blir negativt för, men ja det blir negativt för
verksamheten… pressen blir inte intresserade och så.
Anser ni att det finns några nackdelar med systemet?
 Nej.nej..
Kanske att verksamheter att ex. blir av med det så kanske det blir en nackdel för dem.
 Nej, jag tycker inte det finns nackdel med systemet. Verkligen inte..
(jag pratar om tidigare examensarbete som gjorts med smiley ang konsumenters åsikt)
På vilket sätt offentliggörs resultatet? publiceras både bra och dåliga resultat på kommunens
hemsida? Eller det är bara dem som har fått smiley?
 Vi offentliggör dem som har fått smiley. Sen så när vi gör våra branschgenomgångar,
om vi tar en restaurang, hela branschen. Så sammanställer vi resultatet till vår
miljönämnd, där talar vi om vad resultatet, så och så många fick en smiley, så många
blev av med sin smiley, så många fick sina förnyade. Den skrivelsen vi skriver till vår
nämnd, den är ju offentlig, och det kommer alltid i tidningen. Men på vår hemsida
lägger vi bara ut dem som har fått smiley. Vi lägger inte ut några instruktionsrapporter
på vår hemsida.
Kan ni se skillnad bland livsmedelsföretagarnas reaktioner vid införandet av smiley?



Då när vi började, vilket år var det.. Ja, då ville alla ha det. Vi började med
restauranger och skolor, alltså de som tillagade mat och serverade till allmänheten och
konsumenter. Och de som hade riktig beredning. Och det var jätte positivt, och så va.
2005, ja 2005 började vi ja. Det var väldigt positivt, men när första smileyn blev
borttagen, då blev det också publicitet, då blev man lite sådär… ja rädd för den
negativa publiciteten. Men den har nu lagt sig nu, tycker jag. Det har den gjort. För det
är ju dem som är extra bra. Dem som är duktiga som får en smiley, helt enkelt.
Vad tror ni att livsmedelsverksamheterna tycker om systemet?
 Ja, det tror jag. Eftersom de strävar efter det och frågar efter det så.. så ja det tror jag.
 Det är ju också frivilligt vill de inte så, men skulle få, eller blir erbjudna men vill inte
ha så behöver de inte sätta upp den. Det är inget tvång.
Tror ni att företagens arbete med livsmedelssäkerhet har förändrats efter införandet av
smileysystemet?
 Ja eftersom de frågar hur ska vi gör för att kunna få smiley, och då får de reda på det
att de får inte ha några.. de får bara ha några fåtal mindre avvikelser, alltså väldigt
enkla, några som inte kan påverka livsmedelskvaliten eller människors hälsa. Så det
får ju inte vara för många och inte allvarliga avvikelser. Det blir ju liksom i
förlängningen att dem.. att det blir bättre kring säkringen bland verksamheterna.
Upplever ni att det är fler företag som strävar efter att få en godkänd kontroll än tidigare då
det offentliggjordes på ett annat sätt?
 vi har ju inga godkända kontroller, det heter det inte.
 Godkänt finns ju inte. Symbolen heter utmärkt livsmedelsinspektion. Godkänt finns
inte längre.
 Smiley är symbolen utåt det blir ju en, det är en öppenhet till konsumenten.
 Det e ju så att smileyn är för konsumenten, konsumenten ska kunna se att, den här
restaurangen kan vi gå in på för dem har en smiley. Och då strävar ju verksamheterna
att vilja ha den, för att de ska få fler kunder. Precis som du, letar man kanske efter den
när man ska ut och äta.
(diskussion kring examensarbete, andra undersökningar och system som finns i Finland och
Danmark)
Tror du att smiley kommer införas som ett krav i Sveriges kommuner för offentliggörande?
 Det finns ju ett intresse, nationellt. Och blir det nationellt så blir det ett tvingat
koncept. Det kan jag aldrig tänka mig att det blir något frivilligt i så fall.
 Det dröjer nog något eller några år.
Det var väl på väg att införas då 2005. Men blev ett nej.
 Det blev precis ett nej då, men det är på diskussion igen. Men bara precis i
begynnande fart, så att säga. Ingenting hygget i sten att det ska införas eller ens att det
ska utredas mer.
 Vi vet att intresset finns, så vi får se.

Bilaga 7. A
 Den intervjuade
Har länge har ni varit ägare eller drivit verksamheten?
 Sen i tre och ½ år tillbaka
När startade verksamheten?
 Innan dess, sedan 2007.
Hur ofta har ni inspektion?
 Ca 1 gång/år
Tycker ni att det är bra eller dåligt att resultatet av inspektioner offentliggörs?
 Det är jätte bra.
Varför tycker ni det?
 Därför vi sköter oss, och då vill jag gärna ha koll på alla andra också. Det tycker jag
som konsument.
Har ni premierats med en Smiley?
 Ja
Finns dekalen uppsatt på dörren?
 Ja det gör den.
Har ni gjort några förändringar på restaurangen på grund av införande av smiley? (Andra/fler
rutiner, Egenkontroll, HACCP)
 Nej, ingenting
Vad tycker ni om Smileysystemet? Positivt eller negativt?
 Jag tycker det är jättebra.
Varför tycker ni det är bra?
 Att ee.. det är ett bevis på att man har sköt det i flera år i rad. Så alla dem som har
smiley, så där vet man att där inte har varit anmärkningar på dem här tre åren, som
man måste ha.. tror jag det är. Så det tycker jag är jätte bra.
Tycker du att systemet borde vara frivilligt eller obligatoriskt?
 Obligatoriskt
Varför tycker ni det?
 Därför det höjer kvalitén.
Anser ni att det finns ett marknadsföringsvärde att ha smiley på er dörr?
 Ooh, JA.
Har ni märkt det?
 Ja, det är många som säger det.
Har ni märkt någon förändring efter att ni fick Smileyn?
 Ja många säger till oss att det är bra att vi har det. Och det är några som säger att vi
valde mellan två ställen och men ni hade den.. Så det är jätte bra.
Märker ni om ni fått högre omsättning, fler kunder på grund av smiley?
 Nej.... nej
Har ni några tips/idéer om Smileyn (eller förändringar i smileysystemet) till
kommunen/inspektörerna?
 Nej. Vi tycker det har varit jätte bra som det har varit.

Bilaga 8. B
Den intervjuade
När startade verksamheten?
1997
Har ni varit ägare sen dess?
Ja
Hur ofta har ni inspektion?
Var fjärde år. De har gjort oanmälda inspektioner så klar.
Tycker ni det är bra eller dåligt att resultat offentliggörs?
Det är både och. Problemet är ju att. Det finns tidningar har jag förstått som köper upp
negativa rubriker. Och som sen sätter dem på första sidan på vår tidning, och ja det är
ju inte bra. För vissa grejor kan ju vara så otroligt triviala. En prick kan ju innebära att
vi för dagen har sprungit ut och hämtat läsken och sen ställt den på golvet istället för i
backen där det ska stå. Och då blir det ju anteckning på det. Och överskriften kan ju
bara heta då brister i rutinen och anmärkningar. Jag tycker det är jätte jobbigt och är
rädd att det ska hända.
Har ni premierats med en smiley?
Ja
Sitter den på dörren?
Ja det gör den.
Har ni behövt göra några förändringar på restaurangen på grund av införandes av smiley?
Det blev lite förändringar i egenkontrollprogramet och så vidare. Vi fick revidera lite
på egenkontrollprogramet. Upprätta mer fasta rutiner, mer skriftliga rutiner. Jag driver
ju det, och har verkligen full koll på när jag har köpt in saker och ting. Det svåra är ju
att föra över det till sina anställda som bara jobbar timmar och så vidare… det här är
vår ”viktig-pärm” och det här ska de liksom lära sig och läsa innan.
Vad tycker ni om smileysystemet? Positivt eller negativt?
Jag tycker väl i grunden det är bra. Och är stolt över att få den. Men det kanske skulle
vara mer kontinuerlig uppföljning. Som sagt min smiley, om man läser på den så står
det 2003.. nej.. 2008 kanske.. det är så pass länge sedan. Så hade man varit noggrann
och tittat så hade man oj, vad konstigt. Det är ju inte så att man får en ny varje år.
Tycker ni systemet borde vara frivilligt eller obligatoriskt?
Är det så.. kan man välja.. ja, idag är det obligatoriskt?? (diskussion ang. om det är
frivliigt eller ej)
Man är ju så klart stolt över att man har fått den. Man vill ju visa utåt så klart, att det
här fixar man… nej det har jag inte funderat över. Bara trodde att det var obligatoriskt.
Det är ju ingen större kostnad med det så då kan det lika gärna vara. Skulle det va en
kostnad att ha det så blir det svårare.
Men om nu systemet här var frivilligt eller obligatoriskt vad skulle ni då vilja ha det?
Obligatoriskt för alla eller frivilligt.

Ja absolut, jag själv tittar efter det.. men sen som sagt det säger ju inte så mycket om
hela verksamheten tyvärr. Även om man tror, ser övergripande så kan ”restaurangen
??” va rätt snuskig via dagar.
Anser ni att det finns ett marknadsföringsvärde att ha smiley på er dörr?
Mm.. Ja tillviss del absolut.
Har ni märkt någon förändring efter ni fick smiley, högre omsättning, fler kunder?
Nej..nej.. det ända man läser om är negativa. Nu har de mist sin smiley. Det är aldrig
någon som säger att dem har fått någon smiley typ.
Har ni några tips och idéer om smiley till kommunen? Typ förändringar?
……. Ja kanske då att man skulle kunna få en ny varje år eller lite oftare. Så de vara
nya och fräscha. Det hade varit trevligt. Men det kanske det är på andra ställen det vet
jag inte. Eller att det var jag som skulle säga till att jag aldrig fick någon ny. När jag
fick den förnyad.

Bilaga 9. C


Svar från den intervjuade

När startade verksamheten?
 26 juni 2014
Har länge har ni varit ägare eller drivit verksamheten?
 Hela tiden
Hur ofta har ni inspektion?
 Det har jag haft 2 gånger, 1 gång per år då kan man säga.
Tycker ni att det är bra eller dåligt att resultatet av inspektioner offentliggörs?
 Det beror på vad det handlar om, för ibland kan dem ju sänka ett företag om de skulle
skriva något som.. alla kan ju någon gång ha en dag som inte går bra. Jag har ju själv
inte blivit drabbad. Men jag vet dem som har varit det, och det kan ju förstöra en hel
verksamhet.
 Sen är det ju klart, skulle det vara mer dåligt och missköt så är det klart att det ska
komma fram. Men ibland har jag läst och tycker synd om den som drabbas.
Har ni premierats med en Smiley?
 Ja
Finns smiley-dekalen uppsatt, var?
 På dörren, man kan se den både inifrån och utifrån.
Har ni gjort några förändringar på restaurangen på grund av införande av smiley? (Andra/fler
rutiner, Egenkontroll, HACCP)
 Neejj.. det tror jag inte.
Vad tycker ni om Smileysystemet? Positivt eller negativt? (varför?)
 Alltså det är ju positivt, men jag tror inte det gör så stor skillnad. Men visst jag blev
jätte glad när jag fick den, men jag vet inte om kunder tänker på det o så.

Har ni märkt någon förändring efter att ni fick Smileyn? (Högre omsättning, fler kunder)
 Nej inte mer än att man är glad, men man har ju berättat för kunder o så att jag blev
glad. Så dem sa ju att det var kul och så där. Men jag har inte märkt någon förändring
så.. nej. Jag vet inte om folk är så himla medvetna heller.. ja jag vet inte.
Anser ni att det finns ett marknadsföringsvärde att ha smiley på er dörr?
 Ja det tror jag, jag har ju sådan Facebook sida med mitt företag och där la jag så klart
ut att man är stolt över detta o så. Jag tror nog att det kan vara bra. Men jag tror inte att
folk kommer ihåg, däremot kommer folk mer ihåg om det är något negativt.
Tycker du att systemet borde vara frivilligt eller obligatoriskt? (varför?)
 Det tycker jag är svårt att bedöma, men det är ju bara positivt om man får den. Det kan
jag ändå tycka är upp till sig. Men en sådan grej borde vara obligatoriskt. Det är inte vi
som ska bestämma det.
Har ni några tips/idéer om Smileyn (eller förändringar i smileysystemet) till
kommunen/inspektörerna?
 Det vet jag inte, det har jag inte tänkt på… vet inte vad jag ska svara på det. Det är
inget jag har funderat på.

Bilaga 10. D


Den intervjuade

När startade verksamheten?
 2006
Har länge har ni varit ägare eller drivit verksamheten?
 Sen 2006
Hur ofta har ni inspektion?
 Minst en gång om året, någon gång anmält, men mest oanmälda
Tycker ni att det är bra eller dåligt att resultatet av inspektioner offentliggörs?
 Det är bra.
Varför tycker ni det är bra?
 Jo, men det e, en skyldighet liksom att har man inte rent och ordning, då gör man inte
rätt. Utan det ska vara fräscht och rent, det är liksom folks hälsa som är viktig.
Har ni premierats med en Smiley? (När?)
 Ja, i somras. Tror vi var först faktiskt.
Finns smiley-dekalen uppsatt, var?
 På dörrarna
Har ni gjort några förändringar på restaurangen på grund av införande av smiley? (Andra/fler
rutiner, Egenkontroll, HACCP)
 Nej.
Vad tycker ni om Smileysystemet?



Nej, men jag tycker det är bra. Som kund skulle jag ju själv titta på. Alltså om jag går
någonstans och jag ser en smiley, och jag vet att det står för ett visst, så hade jag sätt
det som positivt.
Tycker du att systemet borde vara frivilligt eller obligatoriskt?
 Nej det är klart jag behöver inte ta emot den om jag inte vill, men jag tycker nog att
det ska vara obligatoriskt. Liksom väl att de obligatoriskt att jag ska ha liksom rent.
Och det krävs av mig att jag har det. Annars hade jag inte fått bedriva verksamheten.
Så likasåväl tycker jag det borde vara obligatoriskt.
Anser ni att det finns ett marknadsföringsvärde att ha smiley på er dörr?
 Ja, det är klart. Jag tycker det är positivt.
Har ni märkt någon förändring efter att ni fick Smileyn?
 Nu har vi varit ganska noga med att själv pointera vad det står för, alla kanske inte vet
vad en smiley står för. Så det har vi från början pratat om. Varför man har en smiley
och vad den står för.
Har ni märkt någon förändring med högre omsättning, fler kunder?
 Det är svårt att säga vad man får fler kunder på. Men det är klart att dem som
kommenterar tycker det är bra och positivt.
Har ni några tips/idéer om Smileyn (eller förändringar i smileysystemet) till
kommunen/inspektörerna?
 Nej, nej, det tror jag inte.

Bilaga 11. E


Den intervjuade

När startade verksamheten?
 1997
Har länge har ni varit ägare eller drivit verksamheten?
 Hela tiden
Hur ofta har ni inspektion?
 1-2 gånger om året, både oanmäld och anmäld.
Tycker ni att det är bra eller dåligt att resultatet av inspektioner offentliggörs?
 Både och
Varför både och?
 Det är bra att det blir tillgängligt för allmänheten, så måste det ju va, demokrati
kanske. Men eeh, samtidigt så… kan man ju bli underkänd, upplever jag, av helt
idiotiska grejor, och då kan det ju vara så att någon ska beställa jultallrikar, och då ser
dem ju att restaurangen blev underkända i den här underökningen eller senaste
kontrollen så vi tar någon annan. Och så kanske man har blivit underkänd på grund av
att det saknades pappershanddukar i en pappershållare, alltså något sådant ja. Och

sådant är jag emot, det tycker jag är fel. Men sen så måste allt sådant här vara
offentligt också. En bra balans där hade ju inte varit fel.
Har ni premierats med en Smiley?
 Ee, nej. Av någon anledning så har dem valt att ta restauranger nere i staden först och
inte här uppe. Jag tycker det är märkligt. Men dem har inte sagt att du kan inte få. Utan
jag frågade på inspektionen då det var bra, får jag en smiley nu då. Nej det kan du inte
få för nu har vi valt att dela ut smileys nere i staden först, på krogarna där nere och
inte här uppe. Så jag fattar ingenting.
Har ni gjort några förändringar på restaurangen på grund av införande av smiley? (Andra/fler
rutiner, Egenkontroll, HACCP)
 Nej, ingenting.
Vad tycker ni om Smileysystemet?
 Det är väl.. ja jag vet inte. Miljökontoret bedömer olika från inspektör till inspektör
och då kan det där slå väldigt fel. Den här smileyn, det är något folk ser direkt, och en
inspektör säger att det är okej att jag försvarar grejorna så och en annan säger att det
inte är okej. Dem är ju inte samspelta. Och det har jag upplevt genom alla år.
Så smiley systemet kan vara både och där?
 Har jag en smiley så är det jätte bra, men om jag inte får en smiley på grund av att jag
missade att torka av en list, så är det inte okej.
Tycker du att systemet borde vara frivilligt eller obligatoriskt? (varför?)
 Jaha, så jag kan tacka nej till en smiley om jag får en. Nej det förstår jag inte varför
man skulle vilja göra det.. vad jag skulle villa på att tacka nej, ”att nej jag vill inte ha
en smiley”, fast jag är berättigad till det, nej det förstår jag inte. Antingen eller.
Anser ni att det finns ett marknadsföringsvärde att ha smiley på er dörr?
 Ja det tror jag.
Har ni några tips/idéer om Smileyn (eller förändringar i smileysystemet) till
kommunen/inspektörerna?
 Nej, har man beslutat för att ha smiley systemet, så är det helt okej. Men allting kokar
ner till att inspektörerna måste tala samma språk, de måste göra samma bedömning
varje inspektör, de måste ha exakt samma mall att gå efter. Och inte att de ena
godkänner någonting med det gör inte den andre. Det är inte okej. Det har varit så och
alltid varit så att inspektörer friar hellre, det är inte konsekvent. Livsmedelstillsynen är
inte konsekvent, det är ett jätte problem.
 Även om man har bra kontakt med miljökontoret, så vill man inte stöta sig med
miljökontoret. Man tar inte diskussionen, man höjer inte tonläget lite, man blir inte,
man säger inte vad man tycker. För då kanske det finns någonstans i bakhuvudet att då
åker jag på en jävla inspektion.
 Så känner, vet jag en del kanske känner. Nu har jag en bra kontakt med dem och har
sagt till dem att man kanske är nojig och paranoid.
 Man frågesätter inte, bara tugga och svälj.

Bilaga 12. F


Den intervjuade

När startade verksamheten?
 Den startade 2013, då var vi två stycken.
Har länge har ni varit ägare eller drivit verksamheten?
 Drivit det själv sedan ett halvt år tillbaka.
Hur ofta har ni inspektion?
 1 gång om året, första gången anmäld andra gången oanmäld.
Tycker ni att det är bra eller dåligt att resultatet av inspektioner offentliggörs?
 Har du rent mjöl i påsen är det helt okej, vilket vi har. Det kan klart det kan ta på
intrigiteten hos en individ som kanske försökt, men i det stora hela i det här fantastiska
landet vi lever i där allt ska vara pappersfört så tycker jag nog att.. svår fråga. Har du
rent mjöl i påsen så tycker jag det är helt okej. och det ska du ju ha, så att ja. Det
tycker jag. Sen tycker jag inte att det är rätt att du blir uthängd om det skulle vara att
du har fått någonting.. använder du fel verktyg, eller plockar upp från golvet eller hur
du nu än gör så är det inte fel att det offentliggörs. Tyvärr så pågår det mycket i köken
som ingen vet.
Har man allmänt fel och du inte använder rätt sorts kött på pizzan t.ex eller du
använder fel ost och kallar det något annat, då tycker jag det är rätt, för då är det ju fel
mot kunden.
Har ni premierats med en Smiley?
 Nej, vi har 2 inspektioner som vi har klarat utan avvikelser. Nu fick vi ju sist köket,
som behöver renoveras, och det är ju ett arbete.. jag hyr ju bara så det är ägarna till
huset som får göra det. Men det är ju på gång nu.
Har ni gjort några förändringar på restaurangen på grund av införande av smiley? (Andra/fler
rutiner, Egenkontroll, HACCP)
 Jag tror nu att det bli betydligt fler rutiner som görs på rätt sätt. Alltså du bokför t ex
din temperatur och bokför hur ofta du desinficerar saker, eller när du ska rengöra
diskmaskin och så. Så du har det på helt annat sätt idag, så jag tror det är positivt. Det
har säkert lite att göra från smiley.
 Så jag tror att rutinerna har blivit bättre. Det finns liksom dokumenterat.
 Liksom kommer du in och hittar så ska jag inte vara tveksam, utan jag ska kunna säga
här, titta varsågod.
Vad tycker ni om Smileysystemet? Positivt eller negativt?
 För kunden är det ju positivt. Så länge det görs på rätt sätt, så att det inte slinker
igenom för mycket. Nej, jag tror nog att det är.. men hade ju varit en målsättning, det
hade varit kul om vi fått en smiley. Men ska man ju uppfylla kraven, och framför allt
hålla kraven, man ska få bevara sin smiley. Och det tror jag nog är det svåraste, att få
den är svårt men att få bevara den. Du ska kunna göra allt rätt, allt från golvbrunnar
till..
Tycker du att systemet borde vara frivilligt eller obligatoriskt?

 Nej, det ska absolut vara obligatoriskt, jag tycker inte det ska vara frivilligt.
Anser ni att det finns ett marknadsföringsvärde att ha smiley?
 Absolut.. det måste det vara. Man kan ju liksom skryta på rätt sätt. Idag har man alla
gratis sajterna, facebook, instagram.. man har alla de här sajterna där man kan gå in
och välja att marknadsföra det på sin sida. Kan man få in den här lilla smileysen så
sprider det sig.
Har ni några tips/idéer om Smileyn (eller förändringar i smileysystemet) till
kommunen/inspektörerna?
 Nej, mer än att vägen att nå en smiley den ska vara lite krånglig, man kan inte få den
för lätt. Men när du väl får den så ska den liksom fortsätta, det handlar inte om att du
ska utveckla din verksamhet. När du väl nått upp till den standarden så ska den bli en
standard-nivå, och den ska du ju kunna hålla. Då tror jag inte det ska vara några större
bekymmer.

Bilaga 13. G


Den intervjuade

När startade verksamheten?
 1998
Har länge har ni varit ägare eller drivit verksamheten?
 Sedan dess
Hur ofta har ni inspektion?
 Någon gång om året, mest oanmälda
Tycker ni att det är bra eller dåligt att resultatet av inspektioner offentliggörs?
 Det är rätt så bra
Varför är det bra?
 Så att folk kan få sig en uppfattning.
Har ni gjort några förändringar på restaurangen på grund av införande av smiley? (Andra/fler
rutiner, Egenkontroll, HACCP) (wobbe. 2014)
 Nej
Vad tycker ni om Smileysystemet? Positivt eller negativt?
 I grunden är det ju positivt. Men det kan ju bli fel också, om de får oförkänt en.. ja inte
får en smiley, så har de andra fördelarna och möjligheten att sno kunder. Det kan ju
beror på många olika saker som man inte får en. Vi har ju ingen, men det har ju inte
bara med de grejorna, utan det har med lokalen skick också. Det kan vara att man hyr
en fastighet, och dess ägare är inte beredd att gör de grejorna som krävs. Då vet jag
inte om jag tycker det är tillräckligt rättvist det här med smiley. Det kan slå lite fel.



Däremot tycker jag att man kan offentliggöra protokoll, se hur ställen sköter sig, det är
ju en viktigt bit. Jag vet att det förkommer mycket snusk och skit i köken och det är
viktigt att man kan lyfta fram dem.
 Sen tror jag inte smiley är det bästa sättet egentligen, för det kan vara så att man får en
smiley, och sen sätter man sig med armarna i kors och är nöjd. Då kan man ju den ett
år.
Tycker du att systemet borde vara frivilligt eller obligatoriskt? (varför?)
 Vet jag inte. Man står ju under miljöförvaltningen kontroll och om de har det systemet
så får man ta det då ju, tycker jag ju.
Anser ni att det finns ett marknadsföringsvärde att ha smiley på er dörr?
 Det kan det nog vara i viss mån, men jag tror inte det har så stor betydelse ändå.
Har ni några tips/idéer om Smileyn (eller förändringar i smileysystemet) till
kommunen/inspektörerna? (wobbe.2014)
 Nej, jag tycker nog att inspektörerna gör ett bra jobb. Jag har bara positivt om dem.

Bilaga 14. H


Den intervjuade

När startade verksamheten?
 1984
Har länge har ni varit ägare eller drivit verksamheten?
 1984
Hur ofta har ni inspektion?
 En gång om året
Tycker ni att det är bra eller dåligt att resultatet av inspektioner offentliggörs? Varför bra eller
dåligt?
 Dåligt. Jo ibland kan det vara så att det är en liten liten bagatell, en liten fjäder, som
blir en stor höna. Och det kan jag tycka är jobbigt, för vi är ett offentligt café och har
stor kundkrets samt många som känner till oss. Så jag tycker det är lite onödigt att
göra en höna av en fjäder.
Har ni premierats med en Smiley?
 nej
Har ni gjort några förändringar på restaurangen på grund av införande av smiley? (Andra/fler
rutiner, Egenkontroll, HACCP) (wobbe. 2014)
 nej
Vad tycker ni om Smileysystemet? Positivt eller negativt? (varför?)
 Jag har hört talas om systemet, men har ingen större erfarenhet av det. Det är säkert
positivt, jag kan inte vara på det till hundra procent. Eftersom jag inte är så insatt i
det.

Tycker du att systemet borde vara frivilligt eller obligatoriskt?
 Jag tycker nog det ska vara frivilligt.
Anser ni att det finns ett marknadsföringsvärde att ha smiley på er dörr?
 Ja det tror jag nog. Man kan liksom knacka på dörren och känna ja det här är nog
schysst.
Har ni några tips/idéer om Smileyn (eller förändringar i smileysystemet) till
kommunen/inspektörerna? (wobbe.2014)
 Nej inte så på rak arm, eftersom jag inte är så insatt i det.
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