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Abstract 
The food-safety legislation in Sweden were changed and updated in 
1996, much because of demands from the European Union for a common 
legislation regarding the food-safety issues in the EU. This report 
discusses how the Swedish authorities are dealing with the new 
legislation in Sweden. Further on the report presents how the food safety 
officers in the municipalities in Sweden are implementing this new 
legislation in their daily work, especially the requirements regarding the 
HACCP, Hazard Analysis Control and Checkpoints. The report shows 
that the implementation is quite slow and that many foodsafety-officers 
don’t implement the legislation in the same way all over the country. In 
some parts of Sweden the officers demands a complete Hazard-analysis-
plan with Critical checkpoints while in other parts of Sweden the are not 
the same demands. The reason to why this is possible may be the 
educational differences between the food safety officers in Sweden. In 
some municipalities the officers are well educated about the new 
legislation including HACCP while other municipalities don’t afford or 
take the time to educate their officers. The report also shows that the 
knowledge of the new legislation is poor among the people who work in 
the food-section. 
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Förord 
 
Examensarbetet har utförts under 2007-2008. Arbetet motsvarar 10p på C-nivå. Det är det avslutande 
arbetet för en magisterexamen i Miljö- och hälsoskydd på Mälardalens högskola. 
 
Arbetet syftar till att undersöka hur implementeringen av den nya livsmedelslagstiftningen och 
framförallt HACCP-delen har genomförts i Sverige. 
 
 
Christer Axelsson  
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1. Inledning och bakgrund 
 

1.1 Syfte 
Syftet med denna rapport är att översiktligt belysa de förändringar som skett i den svenska 
livsmedelslagstiftningen med hänsyn till medlemskapet i EU. EU-medlemskapet gjorde att den 
tidigare svenska lagstiftningen på området från 1971, blev inaktuell och behövde uppdateras för att 
bättre harmonisera med den europeiska. Vidare är syftet med denna rapport att genom en 
intervjustudie med svenska livsmedelsinspektörer undersöka hur implementeringen av den nya 
livsmedelslagen och framför allt kraven på HACCP behandlas i den operativa tillsynen av 
livsmedelsföretagare. 
 
1.2 Metod  
Metoderna som använts för att genomföra detta examensarbete är flera; litteraturstudie, intervju av 
livsmedelsinspektörer och sammanställning av resultat. För litteraturstudien har material inhämtats 
från rapporter och artiklar, både i tryckt form och på Internet. Intervjustudien har genomförts i tre 
etapper. Etapp ett innebär att materialet i litteraturstudien granskas och att intervjufrågor utifrån detta 
material utarbetas. Etapp två är genomförandedelen av intervjustudien. När intervjusvaren 
sammanställts kommer slutligen sammanfattning och slutsatser att dras av materialet. 
 

2. Begrepp 
CCP Kritisk kontrollpunkt 
Codex Alimentarius Latin för livsmedelslag. 
Erfarenhetsklassning Klassning av tillsynsbehov beroende på tidigare tillsynsresultat. 
Faroanalys Används för att upptäcka risker i livsmedelshanteringen. 
HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point. System för att upptäcka och kontrollera risker i 
livsmedelshanteringen. 
Livsmedelslag 2006:804. Gällande livsmedelslagstiftningen i Sverige, benämns i texten 
”livsmedelslagen”. 
Livsmedelslag 1971:511. Den tidigare livsmedelslagen i Sverige, benämns i texten ”gamla 
livsmedelslagen”. 
Riskklassning Beräkning och klassning av tillsynstid. 
 

3. Livsmedelslagen 

3.1 Tillkomsten av den nya livsmedelslagstiftningen 
Den lagstiftning som fanns på livsmedelsområdet innan den nuvarande (2006:804) var från 1971.  
Att den var relativt gammal och omodern kan naturligtvis vara en av anledningarna till att den skulle 
ersättas, men den främsta anledningen till att en ny lagstiftning på livsmedelsområdet utarbetades var 
att den svenska lagstiftningen bättre skulle harmonisera med den europeiska. (Prop. 2005/06:128) De 
direktiv som kom från EU kunde till en början uppfyllas genom att de svenska myndigheterna tog med 
dem i sina respektive föreskrifter. När dessa föreskrifter efterhand blev till direktiv, vilka har en 
betydligt högre juridisk dignitet, och ett krav att de införlivas i respektive medlemslands lagstiftning 
ansåg sig Sverige tvunget att uppdatera sin lagstiftning. (Setterlid, 2000) Direktiven kan länderna välja 
att implementera som de själva önskar. Det primära är inte att alla EU-länders lagstiftning ska vara 
formulerad på exakt samma sätt, utan att syftet med direktiven uppnås. Något som man däremot inte 
kan omformulera och implementera är de förordningar som EU beslutar om. Anledningen är att det 
inte ska finnas några anledningar till att fundera över förordningens ursprung och innebörd. (Setterlid, 
2000) En förordning gäller omedelbart från ikraftträdandet och gäller alla medlemsländer, företag, 
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myndigheter och medborgare. (Israelsson, 2004) Existensen av en EG-förordning på ett visst område 
är en tydlig indikation till medlemsstaterna att de ska undvika egen lagstiftning på det området då 
gemenskapsrätten har företräde och spärrverkan. (Prop. 2005/06:128) Inom EU är det Codex 
Alimentarius-kommissionen som har utarbetat de nya programmen för livsmedelsstandard vilka ligger  
till grund för EU:s lagstiftning på området. De nya EG-förordningarna som tillämpas inom EU och 
som nu är implementerade i den nya svenska livsmedelslagstiftningen är fyra till antalet. Två handlar 
om hygien, förordning (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004 och två som handlar om kontroll, 
förordning (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 854/2004. Dessa fyra förordningar bygger på 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 som anger allmänna principer och krav 
för livsmedelslagstiftning. (Livsmedelsverket, 2006) 
 

3.2 Skillnader mellan den nya respektive den gamla lagstiftningen 
I den nya lagstiftning som utarbetades finns tydliga skillnader jämfört med den gamla, exempelvis 
definitionen av livsmedel som är ett direkt resultat av EG-förordningen nr 178/2002 av den 28 januari 
2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning. I den tidigare lagstiftningen 
definierades livsmedel som ”matvara, dryckesvara, njutningsmedel eller annan vara som kan förtäras 
av människor med undantag av vara på vilken läkemedelslagen är tillämplig”.(SFS 1971:511) 
Därmed så kan man förenklat säga att livsmedel betecknas det mesta som kan stoppas i munnen, även 
alkohol och tobaksvaror. I den nya lagstiftningen, eller snarare EG-förordningen 178/2002 som 
livsmedelslagen hänvisar till, definieras livsmedel enligt följande: ”… alla ämnen eller produkter, 
oberoende av om de är bearbetade, delvis bearbetade eller obearbetade, som är avsedda att eller 
rimligen kan förväntas att förtäras av människor”. I den nya lagstiftningen betonas 
livsmedelsföretagarnas eget ansvar att uppnå lagkraven. Detaljstyrningen har sällan ansetts viktig att 
behålla, till skillnad mot i den gamla lagstiftningen där detaljregleringen var betydligt större. 
(Livsmedelsverket, 2006) Fokus har flyttats från lokalernas utformning i den gamla lagstiftningen till 
livsmedelssäkerhet i och med den nya lagstiftningen. (Nilsson, 2005) En annan stor skillnad som bör 
komma att påverka tillsynen i framtiden är att myndigheternas kontroll av livsmedelsverksamheterna 
ska vara avgiftsfinansierad. Därmed finns en grund för att livsmedelstillsynen kommer att kunna 
förbättras då resursbristen bör minska. (Livsmedelsverket, 2007) 
 

3.3 Flexibilitet 
Förordningen som ligger till grund för en stor del av livsmedelshanteringen och kontrollen av denna är 
förordning (EG) nr 852/2004. Denna förordning behandlar principerna för livsmedelshygien och 
HACCP. Eftersom många av reglerna i denna förordning ska tillämpas av alla livsmedelsföretagare, 
oavsett produktionsstorlek eller typ av verksamhet är det viktigt att de kan anpassas efter de aktuella 
förutsättningarna i verksamheten. Ett sätt för att underlätta implementeringen är att använda flexibilitet 
när så är möjligt och lämpligt. Detta för att underlätta för livsmedelsföretagare att hitta kreativa 
lösningar på problem utan att livsmedelssäkerheten riskeras. Medlemsstaterna har själva rätt att vidta 
egna åtgärder för att anpassa kraven i vissa av förordningens bilagor. Exempel på när detta är lämpligt 
är exempelvis för att upprätthålla traditionella produktionsmetoder om dessa sedan flera år tillbaka har 
visat sig säkra, även om de inte helt sammanfaller med kraven i förordningen. (Europeiska 
kommissionen, 2005) Den nya livsmedelslagstiftningen lämnar ett större utrymme för flexibilitet från 
tillsynsmyndighetens sida än den gamla gjorde. En av anledningarna till att flexibiliteten är större är 
att lagarna i föreskrifterna ska tillämpas på många olika typer av verksamheter, allt ifrån 
livsmedelsproducerande industrier till mindre verksamheter som bara hanterar förpackade livsmedel. 
Utrymmen för flexibilitet i lagstiftningen skapas genom att uttryck såsom ”när det är nödvändigt” och 
”om så är lämpligt” används. Detta innebär att kraven i lagstiftningen i viss mån kan anpassas efter 
verksamhetens storlek och art. (Livsmedelsverket, 2006) I Sverige anser man dock att mindre hänsyn 
ska tas till verksamhetens storlek utan det är risken med hanteringen som ska vara styrande. 
(Livsmedelsverket, 2007) Den nya lagstiftningen ger inte så många undantag från reglerna, men å 
andra sidan så är detaljerna betydligt färre än i den gamla lagstiftningen. Detta ger 
livsmedelsföretagaren en större möjlighet att utveckla tekniker, produkter och lokaler som är mer 
passande för den verksamhet de bedriver, så länge fokus ligger på livsmedelssäkerheten. (Nilsson, 
2005) 
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3.4 Finansiering av tillsynen 
Under 2006 ägnades mycket tid åt att riskklassificera de befintliga anläggningarna vilket ledde till att 
tiden som avsatts för tillsyn minskade i hela landet. Riskklassificeringen är ett led i att förändra 
finansieringen av tillsynen. Från att ha varit finansierad av kommunen ska tillsynen istället bli 
avgiftsfinansierad. Detta innebär att behovet av kontroll för varje verksamhet ska beräknas och 
därefter ska en årlig tillsynsavgift tas ut. (Livsmedelsverket, 2007) Denna avgift beräknas 
schablonmässigt genom att multiplicera antalet beräknade kontrolltimmar med tillsynsmyndighetens 
timtaxa.  
 
3.4.1 Beräkning av kontrolltid 
Antalet tillsynstimmar beräknas genom att tre olika delar i verksamheten vägs samman. Dessa tre 
delar är verksamhetens risk, produktionens storlek samt om verksamheten vänder sig mot speciella 
konsumentgrupper. När dessa tre delar vägts samman beräknas de riskpoäng som verksamheten fått. 
Dessa riskpoäng ligger till grund för verksamhetens riskklassning. Livsmedelsverksamheter kan 
klassas in i fem olika risknivåer, riskklass ett med högst tillsynsbehov och riskklass fem med lägst, 
vilket tabell ett visar. Som exempel tas tämligen ordinär pizzeria med hantering av råa animaliska 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1. Beräkning av riskpoäng. (Livsmedelsverket, 2006)                    
 

livsmedel, mycket liten omfattning och inga speciella konsumentgrupper. Eftersom verksamheten 
hanterar råa animaliska livsmedel innebär det att verksamheten är att betrakta som högrisk i sin 
hantering. Detta innebär 55 riskpoäng. Då produktionens storlek är att betrakta som mycket liten får 
verksamheten 15 riskpoäng. Inga speciella konsumentgrupper är identifierade vilket ger noll riskpoäng 
för den sista riskfaktorn, konsumentgrupper. Detta innebär sammantaget att verksamheten har fått 70 
riskpoäng. 70 riskpoäng innebär i sin tur att verksamheten klassas in i riskklass tre, vilket tabell två 
visar. Enligt tabell tre har verksamheter i riskklass tre, erfarenhetsklass B, vilket är ”grunderfarenhets-
klassningen” åtta kontrolltimmar per år. Detta multiplicerat med en timtaxa på 800 kr/h (Strängnäs 
kommun, 2007) ger en årlig tillsynsavgift på 6400 kr. (Livsmedelsverket, 2006) 

 
 

 
 

 
 
 
 

Tabell 2. Riskklassning beroende på riskpoäng. (Livsmedelsverket, 2006) 

Riskfaktor Riskpoäng  

1. Typ av verksamhet och livsmedel   

a) Högrisk  55 
b) Mellanrisk  35 
c) Lågrisk  15 
d) Mycket låg risk  5 
2. Produktionens storlek   
a) Mycket stor  55 
b) Stor  45 
c) Mellan  35 
d) Liten  25 
e) Mycket liten  15 
f) Ytterst liten  5 
3. Konsumentgrupper   

Producerar/serverar livsmedel till 
känsliga konsumentgrupper 10 

Riskklass  Riskpoäng 
1 ≥ 100 
2 80 - 90 
3 60 - 70 
4 40 - 50 
5 ≤ 30 
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3.4.2 Förändrad kontrolltid beroende på erfarenhetsklassning 
Inledningsvis kommer livsmedelsverksamheterna att klassas till erfarenhetsklass B vilket innebär att  
erfarenhet inte spelar in, något som är självklart då detta är första riskklassningen. Vid årsskiftet året 
därpå klassas de verksamheter om som har genomgått tillsyn. Om verksamheterna har haft få brister 
klassas de upp en erfarenhetsklass till A. Detta innebär för den pizzeria som användes som exempel  i 
kapitel 3.4.1 att verksamheten får en årlig kontrolltid på fyra timmar vilket innebär en årlig 
tillsynsavgift på 3200 kr med taxa enligt samma exempel. Därmed lönar det sig för en verksamhet att 
följa gällande regler och föreskrifter. Om verksamheten inte skötts lika bra som det förutsattes i 
senaste räkneexemplet, utan istället haft avvikelser inom områdena redlighet och spårbarhet, haft 
avvikelser som inneburit en fara för konsumenter hälsa eller inte vidtagit ändamålsenliga åtgärder mot  
tidigare avvikelser klassas den upp en erfarenhetsklass till klass C. Detta innebär en fördubbling av 
tillsynstid och kontrollavgift, vilket är rimligt att anta då verksamheten inte skötts tillfredsställande 

föregående år. (Livsmedelsverket, 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3. Beräkningsmodul för kontrolltid beroende på erfarenhet. (Livsmedelsverket, 2006)                     
 

4. HACCP 

4.1 Bakgrund 
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) är ett system för att identifiera, bedöma och styra 
faror som är viktiga för livsmedelssäkerheten. Systemet utvecklades ursprungligen i USA för att 
förebygga att astronauter blev matförgiftade i rymden. (Livsmedelsverket, 2003) De principer som 
används idag vidareutvecklades sedan för att passa stora producerande företag, vilket gör att de passar 
sämre för catering, restauranger, storkök etc. men de kan dock appliceras på alla verksamheter som 
hanterar livsmedel. (Livsmedelsverket, 2006) I artikel fem i förordningen (EG) nr 852/2004 framgår 
det att alla livsmedelsföretagare förutom i primärproduktionsledet ska inrätta, genomföra och 
upprätthålla ett eller flera förfaranden grundade på HACCP-principerna. Detta innebär i praktiken att 
varje restaurang eller annan anläggning som har uppvärmning och nedkylning i sin verksamhet 
behöver upprätta en formell HACCP-plan. Verksamheter som har relevanta branschriktlinjer behöver 
dock inte införa ett HACCP-system. (www.slv.se, 2007) Inte heller behöver detaljhandelsföretag som 
bara hanterar förpackade livsmedels upprätta ett HACCP-system. Grundförutsättningarna räcker för 
dessa. (Livsmedelsverket, 2006) 
 

4.2 Vad är HACCP? 
HACCP-systemet, vilket vilar på en vetenskaplig grund och är systematiskt, är till för att upptäcka 
faror i livsmedelshanteringen och permanent åtgärda dessa. Syftet är att främja en god 
livsmedelssäkerhet. HACCP ska huvudsakligen användas för förebyggande åtgärder istället för 
kontroll av slutprodukten. (Livsmedelsverket, 2005) Det främsta syftet med HACCP-planen är därför 
att identifiera riskmomenten i verksamheten, verksamhetens CCP:s (Critical checkpoints). 
 

4.3 Grundförutsättningar 
 
Basen för all produktion av säkra livsmedel i en livsmedelsanläggning är de så kallade 
grundförutsättningarna. Grundförutsättningarna rör bland annat: 
 

• Utbildning. Rutiner och dokumentation gällande utbildning i livsmedelshygien och 

Riskklass Erfarenhetsklass 

 A B C D 

1 16 32 64 128 
2 8 16 32 64 
3 4 8 16 32 
4 2 4 8 16 
5 1 2 4 8 
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egenkontroll ska finnas på verksamheten. Personalen ska även känna till rutiner och 
instruktioner. 

• Personlig hygien. Verksamheten ska ha rutiner och dokumentation gällande den personliga 
hygienen. Detta innebär bland annat att skyddskläder ska bäras, handtvättställ ska finnas 
tillgängliga och omklädningsrum ska ha god ordning. 

• Rengöring. Rutiner och dokumentation ska finnas som säkerställer att lokalen och dess 
inredning samt utrustning regelbundet rengörs på ett sätt som förhindrar att livsmedel 
förorenas. 

• Skadedjur. Rutiner och dokumentation ska finnas som säkerställer att livsmedel inte 
förorenas av skadedjur, insekter eller tamdjur. 

• Vatten. Rutiner och dokumentation ska finnas som säkerställer att dricksvattenkvalitén 
uppfyller lagens krav. 

• Temperatur. Rutiner och dokumentation ska finnas som säkerställer att råvaror, ingredienser, 
halvfabrikat och färdiga produkter tillagas och hanteras i en temperatur där patogena 
mikroorganismer inte kan förökas eller bildas.  

• Utformning och underhåll av lokaler och utrustning. Lokalen ska ha en utformning som 
gör att en god hygien i anläggningen kan upprätthållas. Rutin och dokumentation av underhåll 
ska finnas för att säkerställa att lokalen fungerar väl hygienmässigt. 

• Mottagning av varor. Rutin och dokumentation ska finnas som visar att mottagna livsmedel 
samt emballage kommer från godkända anläggningar och uppfyller givna specifikationer. 

• Avfall. Anläggningen ska ha rutiner för hur avfall ska förvaras och avlägsnas från utrymmen 
där livsmedel hanteras. Dokumentation ska även ske enligt rutin. (Livsmedelsverket, 2006) 

 

Innan HACCP införs i verksamheten bör dessa grundförutsättningar vara tillämpade i verksamheten.  
En annan förutsättning för en lyckad implementering av HACCP i en verksamhet är kunskap och 
engagemang hos ledning och personal. (Livsmedelsverket, 2005) 
 

4.3 Införande av HACCP i en verksamhet 
Införandet av HACCP sker lämpligtvis enligt sju principer. Dessa steg är faroanalys, fastställande av 
CCP, fastställande av kritiska gränser, övervakning av CCP, fastställande av korrigerande åtgärder, val 
av verifieringsmetod samt dokumentation. (Livsmedelsverket, 2005) 
 
4.3.1 Analys av verksamheten 
Innan arbetet med att införa HACCP börjar är det lämpligt att sätta samman en projektgrupp som 
ansvarar för införandet. Det är viktigt att det inom denna grupp finns den nödvändiga kompetens som 
krävs för arbetet, i annat fall bör denna kompetens inhämtas utifrån. När projektgruppen fastställts är 
det dags att undersöka närmare vilka livsmedel det är i verksamheten som kan innebära en hälsorisk 
för konsumenterna. När livsmedlen som innebär en hälsorisk har identifierats ska en fullständig 
beskrivning av produkten tas fram, där bland annat produktens sammansättning framgår, direktiv för 
hantering och behandling för att minska och/eller förhindra tillväxt av mikroorganismer. Exempel på 
sådana livsmedel är frysta/kylda livsmedel och livsmedel med animaliskt ursprung. Livsmedlets väg 
genom verksamheten ska analyseras och kartläggas genom ett flödesschema. Om det finns några 
speciellt känsliga konsumentgrupper, såsom sjukhuspatienter eller allergiker ska detta noteras. 
(Livsmedelsverket, 2005) 
 
4.3.2 Faroanalys 
Faroanalysen görs för att studera vilka faror som kan uppträda i verksamheten och deras effekter på 
livsmedelssäkerheten. Faroanalysen är därför grunden i HACCP-arbetet. I faroanalysen ska det framgå 
hur sannolik förekomsten av faror är och hur allvarliga deras effekter är. En kvalitativ och/eller 
kvantitativ värdering av närvarande faror görs. Andra delar som ska finnas med är risken för 
kontaminering av mikroorganismer. Detta görs genom att mikroorganismernas överlevnad eller 
förökning granskas i verksamheten. En sista fara som ska undersökas är produktion eller förekomst i 
livsmedel av mikrobiella gifter, kemiska och fysiska agens. (Livsmedelsverket, 2005) Även för 
verksamheter som inte behöver införa HACCP i egenkontrollen, som exempelvis 
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distributionscentraler, är det lämpligt att de genomför en faroanalys för verksamheten. 
 

4.3.3 CCP 
CCP (Critical CheckPoint) är en kritisk styrpunkt i livmedelsverksamheten där någon form av åtgärd 
krävs för att undanröja eller förebygga en fara för livsmedelssäkerheten. För att undanröja en fara kan 
det krävas flera CCP. När en fara har identifierats och där inga åtgärder finns för att undanröja den i 
dagsläget ska produkten eller processen ändras så att en styråtgärd går att införa. (Livsmedelsverket, 
2005) 
 
4.3.4 Kritiska gränser 
För varje CCP måste kritiska gränser utarbetas för att livsmedlen ska betraktas som säkra. Dessa 
gränser bör vara mätbara och kan röra exempelvis temperatur, pH, tid, lukt, utseende mm. En CCP kan 
ha flera kritiska gränser beroende på produkt. (Livsmedelsverket, 2005) 
 
4.3.5 Övervakning av CCP 
För att kunna kontrollera varje CCP i verksamheten ska ett övervakningsschema fastställas. 
Övervakningen syftar till att upptäcka om man förlorar styrning vid en CCP. Möjligheten att upptäcka 
en avvikelse bör ske i tid så att åtgärder kan vidtas utan att kritiska gränser överskrids. Det är viktigt 
att den som genomför övervakningen har kunskap om CCP:n och kan värdera avvikelser och utföra 
korrigeringar i tid. Övervakningen ska dokumenteras skriftligt i verksamheten och undertecknas av de 
som genomfört mätningarna/observationerna. Dessutom ska de vara granskade av ansvarig person på 
företaget. (Livsmedelsverket, 2005) 
 
4.3.6 Korrigerande åtgärder 
När avvikelser upptäcks vid övervakningen av CCP ska korrigerande åtgärder vidtas. Särskilda 
åtgärder ska utarbetas för varje CCP i HACCP-systemet. Åtgärderna ska säkerställa att CCP:n åter är 
under kontroll och att produkten vid den aktuella CCP:n tas om hand korrekt. Vidtagna åtgärder ska 
sedan dokumenteras. (Livsmedelsverket, 2005)  
 
4.3.7 Verifiering 
Rutiner för verifiering ska fastställas för HACCP-systemet. Syftet med verifieringen är att kontrollera 
att systemet fungerar korrekt. Verifieringarna kan exempelvis utföras som stickprover och revisioner. 
Exempel på verifiering är att sända livsmedelsprover på analys för att verifiera att de kritiska gränser 
som fastställts i verksamheten är relevanta. 
Verifieringen ska utföras av en annan person än den som ansvarar för att utföra övervakningsrutinen 
och att vidta korrigerande åtgärder, exempelvis ett externt företag. (Livsmedelsverket, 2005) 
 
4.3.8 Dokumentation 
En viktig del av HACCP-systemet är en noggrann och effektiv journalföring. Dokumentationen ska 
vara anpassad till den aktuella verksamheten och tillräcklig för att kunna användas av företaget för att 
verifiera att HACCP-systemet används och fungerar i verksamheten. Exempel på det som ska 
dokumenteras är faroanalys, CCP och kritiska gränser. Det som kan vara lämpligt att journalföra är 
övervakning av CCP, avvikelser och korrigerande åtgärder, verifiering och ändringar i HACCP-
planen. (Livsmedelsverket, 2005) 
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5. Intervjustudien  

5.1 Urval 
Intervjuerna har genomförts med en livsmedelsinspektör per kommun i tio olika kommuner i lika 
många län i Sverige. Anledningen till att studien inte begränsar sig till en viss region eller ett visst län 
beror på att många kommuner har någon form av samverkan inom länet vilket gör att en viss 
likriktning på tillsynen kan ske. Genom att vända sig till en kommun i varje län så bör urvalet bli 
intressantare. Urvalet har främst styrts av kommunernas storlek, detta för att resursfördelningen inom 
respektive förvaltning inte ska snedvrida undersökningen. I några län har dock mindre kommuner 
intervjuats då de större av olika anledningar, främst tidsbrist, avböjt att delta.  
 
5.2 Intervjuform 
De två formerna som ansetts mest rimliga för intervjuerna är telefonintervjuer eller intervjuer genom 
frågeformulär. Fördelen med telefonintervjuer är att den som utför intervjun kan följa upp med 
följdfrågor och eventuella oklarheter kan förtydligas. Nackdelen är att formen är mer tidskrävande för 
den som blir intervjuad och det kan vara svårt för denne att avsätta den tid som krävs vid ett tillfälle. 
Detta kan eventuellt göra att inspektörer drar sig för att medverka.  
 
De fördelar som finns med att genomföra intervjun genom ett frågeformulär är att man kan nå en 
större mängd inspektörer och de kan själva välja tidpunkt för att svara på frågorna. En annan fördel är 
att intervjumaterialet förhoppningsvis blir lättare att tolka då intervjusamtalet inte drar iväg på ett sätt 
som det inte var tänkt från början. Detta sammantaget gjorde att intervjuformen enkät kom att 
användas för denna studie.  

6. Resultat  

6.1 Tillsynsmyndighetens resurser 
En av grundförutsättningarna för att tillsynsmyndigheterna i kommunerna ska kunna bedriva en 
effektiv och meningsfull tillsyn är att myndigheten har tillräckliga resurser till sitt förfogande. Dessa 
resurser kan vara rent ekonomiska såsom tillräcklig bemanning, men de kan även röra sig om mer 
abstrakta resurser som exempelvis att inspektörerna har rätt utbildning och kompetens för sin uppgift. 
Den del som rör inspektörernas kompetens kommer att behandlas närmare i kapitel 5.5. 
I Mats Bengtssons rapport ”Genomförande av tillsyn enligt miljöbalken” från 2004 konstateras det att 
de kommunala inspektörerna på miljökontoren är att betrakta som närbyråkrater. En av närbyråkratens 
kännetecken är att dennes resurser ständigt är otillräckliga för de tjänster denne är ålagd att utföra. 
Andra exempel på att inspektören är att betrakta som närbyråkrat är att verksamhetens mål är svåra att 
mäta, måluppfyllnaden är svårmätbar och klienterna har oftast inte frivilligt sökt kontakt med 
närbyråkraten. (Lipsky, 1980) Den största delen av livsmedelsinspektörerna som intervjuats i denna 
rapport uppfyller tydligt det första kriteriet för att anses som en närbyråkrat, nämligen att de anser sig 
ha för små resurser till sitt förfogande. Som exempel kan nämnas att det under 2006 beräknades att 
varje heltidsarbetande livsmedelsinspektör i genomsnitt hade kontroll över 133 verksamheter. 
(Rosling, 2007) Några inspektörer är mer hoppfulla än andra och tror att det nya systemet med en 
avgiftsfinansierad tillsyn ska leda till att flera inspektörer kan rekryteras. Problemet som då uppstår är 
att det tyvärr ser ut att finnas för få inspektörer att anställa för att möta upp de krav som ställs på 
tillsynen. Dessutom så ska de befintliga livsmedelsanläggningarna omgodkännas enligt den nya 
lagstiftningen, något som ytterligare ökar arbetsbelastningen.  
 

6.2 Flexibilitet i tillsynen 
Som nämnts tidigare inbjuder den nya livsmedelslagstiftningen till ett visst mått av flexibilitet i 
bedömningen av regelefterlevnad beroende på aktuell verksamhet. Hela HACCP-metoden är i sig själv 
naturligt flexibel då den vilar på en mindre mängd principer för att garantera säkra livsmedel. 
Därutöver är det livsmedelsföretagaren själv som ska identifiera och redovisa de risker som finns i 
dennes verksamhet och hur denne hanterar dessa. (Europeiska kommissionen, 2005) De flesta 
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inspektörer som deltagit i denna studie anser att flexibiliteten är något positivt, att regler och 
föreskrifter kan ”skräddarsys” för att passa just den aktuella verksamheten. Resultatet blir 
förhoppningsvis ändå detsamma, att alla livsmedelsverksamheter släpper ut säkra livsmedel på 
marknaden, även om olika verksamheter finner olika vägar för att nå målet. Flexibiliteten har både 
fördelar och nackdelar. Några av nackdelarna som framkommer är att livsmedelsföretagarna har för 
dåliga kunskaper generellt om den nya livsmedelslagstiftningen och speciellt om HACCP. En 
inspektör anser att; ”Den genomsnittliga livsmedelsföretagaren har alldeles för lite kunskap om sin 
verksamhet och dess risker för att kunna ‘visa kontrollmyndigheten’ någonting så att det är snarare vi 
som är flexibla i vår bedömning och hoppar över att ställa vissa krav och lösa det genom förbehåll i 
godkännandena”. En annan inspektör kommenterar flexibilitetsbegreppet på följande sätt: ”Rent 
lagstiftningsmässigt är det (flexibilitet) döden. Det finns inga tingsrätter och jurister som är bra på 
livsmedelslagstiftning.”  
 

6.3 Kompetens och samverkan inom tillsynen 
I Miljöbalkens tillsynsförordning, 7 §, slås det fast att; ”En myndighet som har tilldelats operativa 
tillsynsuppgifter skall... ha personal med tillräcklig kompetens”. Även i förordningen (EG) nr 
884/2004, punkt 11, vilken kompletterar livsmedelslagen, finns en liknande skrivelse där det framgår 
att; ”De myndigheter som är behöriga att utföra offentlig kontroll…. för ändamålet väl kvalificerad 
och erfaren personal”. Eftersom den nuvarande livsmedelslagstiftningen är relativt ny och dessutom 
innehåller delar som är helt nya för både inspektörer och livsmedelsföretagare, som till exempel 
HACCP, så är det naturligt att det finns en viss osäkerhet inför hur lagstiftningens krav ska tolkas, 
något som också framkommer i intervjuerna. Dessutom så dyker det även upp tolkningar från en tredje 
part, nämligen de konsulter som livsmedelsföretagarna ibland anlitar för att hjälpa dem med 
egenkontrollprogrammen då företagarna upptäcker att de saknar de nödvändiga kunskaperna. Många 
inspektörer berättar att de har fått utbildning i att tolka den nya lagstiftningen med HACCP genom 
livsmedelsverket. Tyvärr upplever många dessa utbildningar som otillräckliga och att de inte berör de 
verksamheter, exempelvis restaurangkök, som inspektörerna oftast kommer i kontakt med. En 
inspektör uttrycker det som att ”det beskrivs alltid något specifikt, som en köttbulletillverkning på 
Findus”. Att just en verksamhet som Findus tas som exempel när livsmedelsverket utbildar kan 
förmodligen ha sin grund i att HACCP-systemet främst är anpassade efter större tillverkningsindustrier 
och att dessa troligen har implementerat systemet väl i sin egenkontroll. Dessa typer av verksamheter 
har oftast tydligare processteg och flöden där systemet är enklare att överblicka och förklara än ett 
enmansföretag som driver ett litet gatukök. Andra vägar till ökad kompetens som framkommit i 
studien är att läsa distanskurser på högskola. Huvuddelen av inspektörerna anser dock att ytterligare 
utbildning krävs för att kunna bedriva en fullgod tillsyn. Detta är även något som lagstiftaren har 
förstått och i förordningen (EG) nr 884/2004, punkt 12, står följande: Utbildning behövs även för att 
garantera att de behöriga myndigheterna fattar enhetliga beslut, särskilt vad gäller tillämpningen av 
HACCP-principerna (faroanalys och kritiska styrpunkter).  
 

6.4 Prioriterade områden inom livsmedelstillsynen 
När resurserna på förvaltningarna är begränsade så måste prioriteringar av tillsynen ske. Att ny 
lagstiftning på området nyligen har börjat gälla är ett av skälen till att resurserna för offentlig tillsyn är 
mindre på förvaltningarna än i vanliga fall. Då den tillsynen enligt nya lagstiftningen är 
avgiftsfinansierad krävs det att alla befintliga verksamheter riskklassas för att tillsynsbehov och årlig 
kontrollavgift ska kunna fastställas. Detta arbete utfördes under senare delen av år 2006. Därutöver har 
tid avsatts till kompetensutveckling och utveckling av samsyn i tillsynen. (Rosling, 2007) Generellt 
sett prioriteras den oplanerade tillsynen, det vill säga inkommande ärenden som exempelvis klagomål 
och ansökningar. Den återstående handläggningstiden använder de olika kommunerna på lite olika 
sätt. Många kommuner väljer att prioritera sin tillsyn utifrån ett riskperspektiv. Verksamheter med hög 
risk och därmed högre kontrolltid prioriteras. Den kontrolltid som läggs ned på dessa används förutom 
för den normala tillsynen även till att omgodkänna de befintliga livsmedelsverksamheterna enligt den 
nya lagstiftningen, något som skall påbörjas efter första tillsynsbesöket. Detta förfarande är 
förmodligen det bästa ur riskminimeringssynpunkt, men det kan naturligtvis uppfattas som orättvist av 
de livsmedelsföretagare som betalar tillsynsavgift men inte får någon kontroll av sin verksamhet. 
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Någonting som man kanske ändå ska ha i åtanke, och som diskuterats under den del som behandlar 
inspektören som närbyråkrat med ofrivilliga klienter (kap 5.3), är att många av verksamheterna som är 
föremål för offentlig kontroll kanske inte sörjer något djupare över att de inte blir kontrollerade. Det 
som snarast irriterar är troligen att det upplevs som orättvist att betala en, som många uppfattar, 
relativt hög avgift för något som de inte känner att de får ut något av.  
 

6.5 HACCP i verksamheternas egenkontrollprogram  
6.5.1 Krav på HACCP-plan 
Som nämnts tidigare i kapitel 4.1 ska de flesta verksamheter, enligt Livsmedelsverkets vägledning om 
införande av HACCP, upprätta en HACCP-plan för sin verksamhet. Enligt samma vägledning kräver 
myndigheternas kontroll tillgång till företagets dokumentation. Dokumentation rörande verksamhetens 
faroanalys, CCP:er, övervakningsrutiner samt korrigerande åtgärder ska alltid finnas tillgänglig. 
(Livsmedelsverket, 2006) Generellt ska man ta hänsyn till företagets storlek och inte kräva mer 
dokumentation än som verkligen krävs. Dock garanterar en nedskriven faroanalys och rutiner för hur 
faror hanteras så att ingen relevant fara glöms bort. (Livsteck, 2007)  
 
I intervjustudien framkommer det att inspektörerna har något olika syn på vilka verksamheter som ska 
omfattas av en HACCP-plan. Vissa anser, i linje med Livsmedelsverkets vägledning om införande av 
HACCP, att samtliga företag som inte har relevanta branschriktlinjer och som inte hanterar enbart 
förpackade livsmedel ska omfattas av en HACCP-plan. Andra inspektörer tycker att HACCP-planer 
enbart ska appliceras på industriell tillverkning av livsmedel och inte vanliga restauranger och 
skolkök. En farhåga som framkommer är att HACCP-planen bara genererar en mängd papper som inte 
ger bättre eller säkrare livsmedel. Många HACCP-planer skrivs av konsulter och verksamhetsutövarna 
är ibland dåligt insatta i systemet. En inspektör beskriver egenkontrollen med HACCP som bra men 
ska inte ges för mycket utrymme. ”Jämför med bilprovningen. Kontrollen utförs av en kontrollant och 
den kan inte ersättas genom att bilägaren utför egenkontroll på sin bil”. 
 
6.5.2 Flödesscheman i HACCP-planen 
Flödesschemat är en viktig del i HACCP-planen och ska användas för att kartlägga verksamhetens alla 
processteg. När alla processteg kartlagts kan sedan relevanta faror för varje steg noteras. Om 
produktionen i anläggningen följer i princip samma flöden behöver inte ett flödesschema för varje 
livsmedel upprättas, utan det räcker med ett eller möjligen ett fåtal för hela verksamheten. 
(Livsmedelsverket, 2006)  
 
Nästan hälften av inspektörerna som intervjuats kräver minst två flödesscheman för varje verksamhet, 
ett för en varm rätt och ett för en kall rätt. Finns det ytterligare delmoment i verksamheten, som 
exempelvis bakning, skall även detta beaktas med ett flödesschema. Andra sätt att arbeta med 
flödesschema är att kräva ett för varje produktkategori, vilket ligger nära det förhållningssätt som 
beskrivs i början av stycket, scheman för en varm och en kall rätt. Slutligen finns den bedömningen att 
man endast kräver flödesscheman för större verksamheter, inte restauranger eller skolkök. 
 
6.5.3 CCP:er i verksamheten 
CCP:er är, som nämnts i kapitel 4.2.2, en kritisk styrpunkt i livmedelsverksamheten där någon form av 
åtgärd krävs för att undanröja eller förebygga en fara för livsmedelssäkerheten. Vilka dessa kritiska 
styrpunkter är, lämnas till verksamhetsutövaren att med hjälp av sin faroanalys fastställa. 
Tillsynsmyndighetens uppgift är sedan att bedöma de CCP:er som verksamheten kommit fram till 
samt deras övervakning och korrigerande åtgärder. Några exempel på vanliga CCP:er är nedkylning, 
varmhållning och uppvärmning. Uppvärmning är främst en CCP om livsmedlet är hälsofarligt att äta 
kallt. Uppvärmning av kall äppelkaka kan därför inte klassas som en CCP. (Livsteck, 2007) 
 
När det gäller vilka kritiska styrpunkter inspektörerna oftast anser finns i verksamheterna har nästan 
alla svarat att det gäller de moment där temperaturen och tiden är avgörande ur säkerhetssynpunkt. De 
moment som nämns av så gott som alla är nedkylning, varmhållning och uppvärmning (inklusive 
återuppvärmning). Andra exempel på processteg som kan betraktas som kritiska styrpunkter är 
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varumottagning, allergihantering och livsmedelshantering av personal där personalen i sig själv kan 
vara en källa för kontamination. På frågan hur inspektörerna har kommit fram till att dessa moment är 
att betrakta som CCP:er svarar huvuddelen att det är genom erfarenhet dessa bedömningar har gjorts. 
 

7. Tillsyn enligt nya livsmedelslagstiftningen – fördelar och nackdelar 
Den nya livsmedelslagstiftningen skiljer sig i mångt och mycket från den gamla, något som nämnts 
tidigare i rapporten. Alla effekter av den nya lagstiftningens ikraftträdande är naturligtvis svåra att se i 
dagsläget då många förändringar är långsiktiga. Samtliga inspektörer som intervjuats i denna studie är 
positiva till den nya livsmedelslagstiftningen.  
 
De fördelar som de intervjuade inspektörerna ser med den nya livsmedelslagstiftningen är: 

• Att ansvaret för säkra livsmedel tydligare vilar på livsmedelsföretagaren. 
• Att resurserna för livsmedelskontrollen blir större då tillsynen är avgiftsfinansierad, vilket 

leder till att fler inspektörer kan anställas. 
• Att flexibilitet kan användas för att hitta alternativa lösningar på livsmedelsrisker i de olika 

verksamheterna och därmed anpassa åtgärder och rutiner för den aktuella verksamhetens 
förutsättningar.   

• Att det finns fler möjligheter till ekonomiska sanktioner mot livsmedelsföretagarna, såsom 
exempelvis extra kontroller. 

• Att lagstiftningen i högre grad fokuserar på egentillsyn i verksamheten. 
 
Även om inspektörerna i intervjun ställer sig positiva till den nya lagstiftningen så ser de även vissa 
nackdelar och svårigheter med att kontrollera dess efterlevnad. Några av dessa svårigheter har tidigare 
diskuterats i rapporten. De svårigheter som berörs där gäller utbildning av både livsmedelsföretagare 
och inspektörer, men även flexibilitetsbegreppet. I och med att den nya lagstiftningen införts så 
tillkommer begrepp och krav som livsmedelsföretagarna och inspektörerna inte haft så stor erfarenhet 
av innan, exempelvis HACCP. För att kunna leva upp till, och för att kunna bedriva en fullgod tillsyn 
enligt lagstiftningen, så krävs det att man utbildar sig och sätter sig in i området. Inspektörerna har här, 
enligt sina egna erfarenheter, kommit betydligt längre än de flesta livsmedelsföretagare på detta 
område. Detta ligger även i sakens natur, då inspektörernas dagliga arbete är att kontrollera att 
lagstiftningen följs. För livsmedelsföretagaren så är situationen lite mer komplex. Förutom att 
uppdatera lagstiftningens krav och sätta sig in i vad dessa innebär för den egna verksamheten ska de 
även driva sin verksamhet. Resultatet blir oftast att verksamheten drivs som vanligt och nya krav 
implementeras när man får tid eller krav på sig från myndigheten. För att som livsmedelsföretagare få 
en god kunskap och bli uppdaterad om de nya kraven i lagstiftningen krävs det ofta att man genomför 
någon form av utbildning i extern regi. Att kunna avsätta tid för denna utbildning kan ofta vara svårt, 
speciellt för mindre verksamheter med kanske bara en eller två anställda. Då måste man kanske stänga 
sin verksamhet under en eller ett par dagar, och det kan vara kostsamt för en verksamhet med liten 
omsättning.  
 

8. HACCP som en del av egenkontrollen 
I lagstiftningen står det klart och tydligt att det är verksamhetsutövarens ansvar att inrätta, genomföra 
och upprätthålla ett eller flera permanenta förfaranden, grundade på HACCP-principerna. 
(Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om 
livsmedelshygien, artikel 5) Det är också verksamhetsutövarens ansvar att hålla sig uppdaterad om de 
lagkrav som rör dennes verksamhet. Eftersom HACCP-systemet syftar till säkrare livsmedel för 
konsumenterna, bör detta ligga i varje livsmedelsföretagares intresse. Även om intresset ibland kanske 
inte i första hand rör kundernas hälsa så vet de flesta företagare att missnöjda kunder är dålig reklam 
för företaget. Med detta sagt ligger det nära till hands att tro att myndighetens roll vid 
implementeringen av den nya lagstiftningen och HACCP närmast ligger i att kontrollera de 
faroanalyser som verksamheterna genomfört och fungera som bollplank vid framtagandet av HACCP-
systemet.  
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I intervjuerna framkommer det dock att verkligheten är ganska avlägsen denna beskrivning av 
tillsynsmyndighetens roll. Så gott som samtliga inspektörer är överens om att arbetet med HACCP ute 
i verksamheterna faller inom intervallet ”sisådär” till ”mycket dåligt”. Om en HACCP-plan finns så är 
den sällan ett levande dokument och ännu inte implementerat i verksamheten. En inspektör 
kommenterar HACCP-planer och egenkontrollens funktion enligt följande: ”Det fungerar inte som ett 
levande dokument. Eventuellt då det gäller temperaturmätningar av kyl och frys. Det har vi kämpat 
med i ca tio år och mer så det är väl tidsperspektivet för att få övriga delar i ett egenkontrollprogram 
att falla på plats”. De få ljusglimtarna man kan skönja i intervjun gäller de större verksamheterna, 
tillverkningsindustrierna för vilka HACCP-systemet från början är framtaget. När det gäller 
verksamhetsutövarnas kunskaper om HACCP är samtliga inspektörer överens om att nivån är mycket 
låg. Många verksamhetsutövare upplevs ha, som en inspektör beskriver det, ”nollkoll”. Kunskapen om 
de nya kraven i lagstiftningen gällande bland annat HACCP-system upplevs inte komma från 
verksamhetsutövarna själva, utan det är när de blir föremål för offentlig kontroll och 
tillsynsmyndigheten ställer krav på HACCP som detta införs som en del av verksamheternas 
egenkontrollsystem. Tyvärr upplevs detta av de flesta inspektörer som ett dokument som bara dammas 
av och redovisas vid inspektion. En inspektör kommenterar HACCP-systemets på detta sätt: ”Det 
fungerar inte speciellt bra, de flesta tror att dokumenten är till för oss, så nej, det är inte ett levande 
dokument. Kanske om några år.” I början av detta kapitel nämndes det att det borde ligga i 
verksamhetsutövarens intresse, i alla fall ur ekonomisk synpunkt, att säkerställa att HACCP-systemet 
införs i verksamheten då detta ska leda till säkrare livsmedel och i förlängningen nöjdare kunder. En 
annan grupp som också har fått ekonomiska fördelar av den nya livsmedelslagstiftningen med krav på 
HACCP-plan är den skara av konsulter som verksamhetsutövarna ofta tvingas anlita för att uppfylla 
lagstiftningens krav på egenkontrollprogrammen. Utbildning och framtagande av egenkontrollprogram 
har för dessa blivit en lukrativ markand med tanke på att priset för ett komplett egenkontrollprogram 
med HACCP-system ofta kan ligga i prisklasserna runt 10 000 kr. Problematiken kring detta 
sammanfattas av en inspektör: ”Företagaren lägger stora pengar på att köpa konsulthjälp och de 
erhåller produkter/program som sedan inte implementeras riktigt i verksamheten. Rutinskrivningar 
och regler tas fram men efterlevs inte. Det framkommer vid kontroller som myndigheten gör.” 

9. Slutsatser  
De slutsatser som kan dras av materialet som ligger till grund till denna rapport är att 
implementeringen av den nya livsmedelslagen går sakta i Sverige, vilket är naturligt i och med att det 
är flera aktörer inblandade på området. En aktör är myndighetssidan, men sedan så är det också viktigt 
att de verksamhetsutövare som ska lyda under lagstiftningen verkligen förstår den och implementerar 
den i sina respektive verksamheter. I dagsläget så är intrycket hos många inspektörer att många 
livsmedelsföretagare är dåligt insatta i de krav som ställs när det gäller exempelvis HACCP i 
egenkontrollen. De flesta får kännedom om detta när tillsynsmyndigheten gör sina inspektioner och 
upptäcker avvikelser i/brist på HACCP-plan. Livsmedelslagen slår tydligt fast att det är 
verksamhetsutövarens ansvar att känna till och följa gällande lagstiftning på området. Att få servera 
eller saluföra livsmedel till allmänheten är ingen rättighet, utan ett förtroende. En viktig och självklar 
del i detta förtroende är givetvis att göra sitt yttersta som verksamhetsutövare för att säkerställa att de 
livsmedel man levererar till kunderna är säkra. Ett led i denna strävan bör då vara att följa gällande 
lagstiftning på området, vars syfte är att skydda människors hälsa. Att slarva eller ignorera gällande 
lagstiftning kan innebära att man riskerar sina kunders hälsa, något som inte är acceptabelt. 
 
För att implementeringen och tillsynen av den nya lagstiftningen ska gå så enkelt som möjligt så är det 
viktigt att tillsynsmyndigheterna runt om i landet har samma synsätt på hur lagstiftningen ska tolkas. 
Viktiga aktörer i detta sammanhang är kommuner, länsstyrelser och Livsmedelsverket. Något som 
delvis framkommer i undersökningsmaterialet är att kommunernas ekonomiska resurser påverkar 
inspektörernas kompetens. Att åka på utbildningar och kurser kostar pengar och tid, och ofta är någon 
eller kanske snarare båda dessa faktorer begränsade på kommunernas förvaltningar. Man har helt 
enkelt inte råd eller möjlighet att undvara personal. En annan viktig del i inspektörernas 
kompetensutveckling är självklart att det finns kurser och utbildningar att tillgå. Där har 
länsstyrelserna och Livsmedelsverket en viktig roll. För att kunskapsnivån hos inspektörerna skulle ha 



 16

varit på en högre nivå än den är idag, är det rimligt att framför allt Livsmedelsverket varit lite mer 
framsynt och försökt ordna utbildningar gällande den nya lagstiftningen, och framför allt de nya EG-
förordningarna, betydligt tidigare. Ett annat sätt hade också kunnat vara att länsstyrelserna eller 
Livsmedelsverket krävt av kommunerna att deras inspektörer ska ha genomgått en viss utbildning 
inom en viss tid för att vara bättre förberedd på lagändringarna. Även likriktningen av tillsynen bör ha 
ökat om alla inspektörer fått samma utbildning. Som det ser ut idag så har vissa kommuner gjort stora 
satsningar på att utbilda sin personal, bland annat genom att skicka dem på högskoleutbildningar. 
Andra inte gjort några satsningar alls, utan mer eller mindre fortfarande går efter den gamla 
lagstiftningen där HACCP och faroanalyser inte nämns.  
Att landets tillsynsmyndigheter inte har samma ramar i sina bedömningar är allvarligt ur 
rättssäkerhetssynpunkt. En livsmedelsföretagare ska kunna vara säker på att kraven på denne inte 
skiljer sig allt för mycket från kommun till kommun, något som kan vara fallet idag. I kommun A kan 
det finnas krav på fullständig HACCP-plan medan det däremot inte finns sådana krav alls i kommun 
B. Detta faktum är inte bara förvirrande för den enskilda verksamhetsutövaren utan kan även i 
förlängningen vara en faktor som avgör ifall livsmedelsföretagare väljer att etablera sin verksamhet i 
en viss kommun eller inte. Något som möjligen kan tala emot att samma lagstiftning tolkas olika på 
olika förvaltningar är det faktum att egenkontrollprogrammet med HACCP-plan ska vara individuellt 
utformad för respektive verksamhet. Dock bör kraven vara något så när lika mellan exempelvis två 
pizzerior. 
 
Vad leder då den bristande kunskapen om HACCP till i realiteten? Är livsmedlen idag mindre säkra än 
de var för 15 år sedan, innan lagstiftningen ändrades? Troligtvis inte. Dock är det heller inte säkert att 
livsmedlen är säkrare för konsumenterna. HACCP är i grunden ett bra system för att upptäcka och 
kontrollera de faror som man som livsmedelsföretagare har i sin verksamhet. Den ursprungliga tanken 
var att HACCP-planen ska ligga till grund för verksamhetens egenkontroll och vara det första man tar 
fram när man skapar sin egenkontroll. Efter att man identifierat alla faror skapar man sedan rutiner för 
att hantera dessa. I Sverige har detta förfarande varit det omvända. Istället för att skapa sitt 
egenkontrollprogram baserat på HACCP-planen har snarare HACCP-planen blivit ett tillägg i ett redan 
befintligt egenkontrollprogram. I och med detta blir slutsatserna nästan alltid att man har täckning för 
de faror som finns i verksamheten med dem redan befintliga rutinerna. Den slutsatsen är i och för sig 
viktig, och ofta kommer även företagaren själv eller via konsult fram till de största farorna, CCP:erna, 
i sin verksamhet. Även detta är förstås viktigt att känna till och hantera, men frågan är om det krävs en 
faroanalys för detta? Särskilt då dessa CCP:er ofta tenderar att bli desamma på många verksamheter, 
nämligen framför allt nedkylning och varmhållning. DE verksamheter där det kan anses befogat att ha 
en HACCP-plan är främst större livsmedelsindustrier med flera processteg att övervaka. Att nästan 
samma krav ska gälla för ett litet gatukök med bra rutiner känns för många tveksamt. Nyttan av kravet 
på HACCP-plan är troligtvis liten, speciellt med tanke på att HACCP-planen oftast är en flik med 
papper längst bak i egenkontrollpärmen och som bara plockas fram när tillsynsmyndigheten gör besök. 
Här riskerar kravet att bli en födokrok för konsulter och andra mindre seriösa företag som agerar på 
marknaden.  
 
I dagsläget talas det inom både EU och Sverige om att underlätta för livsmedelsföretagarna och kanske 
därför delvis eller helt släppa kravet på HACCP-planer. På det sätt som HACCP-planer används idag 
bidrar det med största sannolikhet inte till att konsumenterna blir serverade mindre säkra livsmedel när 
de går ut och äter på restaurang. Kravet på att livsmedelsföretagaren ska vara utbildad och kunnig 
inom sitt område finns fortfarande kvar i lagstiftningen, men däremot kanske han eller hon inte måste 
vara utbildad mikrobiolog vilket ofta kan vara fallet för att skapa en fullständig HACCP-plan. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor 
 

1. Tycker Ni att Ni har tid för att utöva den tillsyn som krävs på livsmedelsområdet i Er 
kommun?  

2. Vilka tillsynsområden inom livsmedelstillsynen prioriterar Ni i Er kommun?  
3. Vilken lagstiftning tycker Ni är/var bäst, den gamla livsmedelslagen eller den nya? Varför? 
4. Tycker Ni att livsmedelslagen är relevant på alla områden eller skulle Ni vilja att 

lagstiftningen var tydligare på vissa områden? Om Ja, vilka? 
5. Har Ni som inspektörer fått någon form av utbildning om HACCP genom exempelvis kurser 

eller seminarier? Är denna i sådana fall tillräcklig? 
6. Känner Ni Er osäkra på hur Ni ska tolka lagstiftningen runt HACCP? Om Ja, vilka delar eller 

verksamheter gäller detta? 
7. Vilka livsmedel anser Ni ska omfattas av en HACCP-plan? 
8. Hur detaljerade flödesscheman kräver Ni? Ett för varje livsmedel? 
9. Vilka kritiska styrpunkter anser Ni finns? Hur har Ni kommit fram till dessa? 
10. Hur väl upplever Ni att egenkontrollen med HACCP fungerar rent praktiskt i verksamheterna? 

Är det ett levande dokument? 
11. Hur god kännedom anser Ni att livsmedelsföretagarna generellt har om HACCP och den nya 

livsmedelslagstiftningen? 
12. Hur tror Ni HACCP kan fungera bättre rent praktiskt ute på verksamheterna? 
13. Har Ni någon samkörning på förvaltningen så att tillsynen över HACCP blir så lika som 

möjligt? Länssamverkan? 
14. Hur väl anser Ni att HACCP stämmer med flexibiliteten i den nya lagstiftningen? Lämnar 

mycket eller lite till egna tolkningar?  
15. Är flexibiliteten i lagstiftningen för stor och tror Ni det i sådana fall kan vara ett problem för 

rättsäkerheten? 
16. Tycker Ni att det finns något som borde förändras i exempelvis checklistan 2.0 när det gäller 

HACCP? 
17. Hur bra tycker Ni att Er kommun sköter tillsynen enligt HACCP på en skala från ett till tio där 

tio är bäst? 
18. Hur bra tror Ni att andra kommuner i landet sköter sin tillsyn enligt HACCP på en skala från 

ett till tio där tio är bäst? 
 

  
 


