
  

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En undersökning av kompetensbehovet hos 

de kommuner som abonnerar på tjänsten 

Kunskapsbanken 

 
A survey of the demand for skills at the municipalities that subscribe to the service 

Kunskapsbanken 

 

 

 

 

 

Lisa Andersson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examens arbete, Magisterprogrammet för livsmedelstillsyn, 15 hp 

Institutionen för Livsmedelsvetenskap 
       
Swedish University of Agricultural Sciences  Uppsala 2012 

Department of Food Science 

http://www.slu.se/sv


  

  2 

Universitet 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet , institutionen för livsmedelsvetenskap 

 

Författare 

Lisa Andersson 

 

Titel 

En undersökning av kompetensbehovet hos de kommuner som abonnerar på tjänsten 

Kunskapsbanken 

 

Engelsk titel: 
A survey of the demand for skills at the municipalities that subscribe to the service 

Kunskapsbanken  

 

Handledare  

Stefan Roos, institutionen för mikrobiologi 

Leif Lövström,  projektledare, Forum Miljö & Hälsa 

 

Examinator 

Jana Pickova, livsmedelsvetenskap, avd för kött- och fiskkvalitet 

 

Typ av arbete: 

Självständigt arbete 15 högskolepoäng, 

Magisterprogrammet för livsmedelstillsyn, SLU 

 

Kurskod 

SLU-40114 

 

Omfattning 

15 högskolepoäng (hp) 

 

Nivå 

Avancerad D 

 

Utgivningsort 

Uppsala 

 

Utgivningsår 

2012  
 

Nyckelord 

Kunskapsbanken, livsmedelstillsyn, livsmedelskontroll, kompetens, samsyn, arbetsmaterial, 

kommun, konsult, konsultföretag, kurs, utbildning, miljökontor, kontrollmyndighet   



  

  3 

Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till mina handledare, Stefan Roos och Leif Lövström, som bidragit 

med många intressanta synpunkter och värdefulla kommentarer. Stefan Roos som är 

studierektor på magisterprogrammet Livsmedelstillsyn och som har gjort att hela klassen 

utvecklats och fått viktiga kunskaper för det kommande yrkeslivet. Leif Lövström som är 

projektledare på Forum Miljö & Hälsa och som genom studien gett mig en djupare inblick i 

vad en livsmedelsinspektör behöver kunna. Jag vill tacka hela Forum Miljö & Hälsa för 

möjligheten att skriva i samarbete med er och det stödet jag har fått under arbetets gång. Jag 

vill även tacka Per Gustavsson på Livsmedelsverket som ställde upp på en lång intervju och 

som har läst och kommenterat uppsatsen under arbetets gång. Likaså vill jag tacka Nils 

Alesund på Sveriges Kommuner och Landsting som även han har pratat med mig och 

kommenterat uppsatsen under arbetets gång. Dessutom vill jag rikta ett tack till alla mina nära 

och kära som under våren stöttat mig och lämnat synpunkter. 

 

Sist men inte minst vill jag tacka alla de medverkande kommunerna! Utan era ovärderliga 

svar och den tiden ni har lagt ner på att prata med mig hade den här studien inte varit möjlig. 
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Sammanfattning 
En telefonenkät gjordes med intervjusvaren från representanter från Livsmedelsverket och 

Sveriges Kommuner och Landsting som stöd. Därefter kontaktades 28 kommuner som 

abonnerar på Forum Miljö & Hälsas tjänst Kunskapsbanken på telefon. Av dessa svarade 25 

på enkätfrågorna. Enkäten användes mer som samtalsstöd än som enkät och svaren 

antecknades för att sedan bearbetas i Excel.  

 

Studien visade att en stor del av kommunerna ständigt jobbar med att ha rätt kompetens och 

att de väljer kurser som kompletterar den kunskap de redan har. Just nu efterfrågades kurser 

inom livsmedelslagstiftningen, mikrobiologi, tillsynsmetodik, märkning, retorik, mm. Ett 

annat sätt som många använder sig av för att komplettera den egna kompetensen är att 

samverka med andra kommuner. Även möten med Livsmedelsverket ansågs värdefulla ur 

kompetensutvecklingssynpunkt.  

 

Arbetsmaterialet, så som beslutsmallar, checklistor och vägledningar, mm är viktigt för en 

stor del av kommunerna. Det var 17 kommuner som uppgav att de hade ett stort eller ett 

ganska stort behov av arbetsmaterial. Det framkom även att de i dagsläget har tillgång till 

mycket arbetsmaterial och att det är flera som väntar på Livsmedelsverkets 

kontrollhandböcker. Arbetsmaterialet vill man främst få från Livsmedelsverket.  

 

Kurserna som Livsmedelsverket erbjuder är uppskattade, likaså vägledningarna. Stödet 

Livsmedelsverket erbjuder i form av telefon-, e-post- och webbforumstöd är olika uppskattat 

av olika respondenter.  

 

Forum Miljö & Hälsas tjänst Kunskapsbanken används sparsamt av de flesta abonnenterna. 

Det finns förbättringsmöjligheter såsom att hålla innehållet mer aktuellt och att bli bättre på 

att marknadsföra tjänsten, exempelvis genom att skicka ut e-post när databanken har 

uppdaterats.  
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Inledning 
 

Bakgrund 

Livsmedelsverket och numera även Food and Veterinary office (FVO) framför kritik 

angående hur den offentliga livsmedelskontrollen bedrivs i Sverige. Samtidigt får 

Livsmedelsverket kritik för att inte erbjuda tillräckligt stöd till de lokala 

kontrollmyndigheterna. Som ett komplement till Livsmedelsverket finns Forum Miljö & 

Hälsa, ett konsultföretag som riktar sig till lokala kontrollmyndigheter och erbjuder hjälp 

inom hela miljö- och hälsoskydd. Den här studien genomförs i samarbete med Forum Miljö & 

Hälsa för att kartlägga vilka behov deras kunder har. För att ta kontakt med Forum Miljö & 

Hälsa besök deras hemsida: www.fhm.se.  

 

 

Syfte 

Kompetensbehoven är skiftande i landets kommuner. Det vore därför av intresse för Forum 

Miljö & Hälsa (FMH) att få en överblick över vilka behov som finns i ett urval kommuner. 

Detta för att kunna avgöra om FMH kan täcka behoven inom ramen för deras 

informationstjänst Kunskapsbanken eller genom utbildning. För FMH är det speciellt 

intressant att försöka få fram vilka behov kommunerna har och som de inte upplever att 

tillsynsvägledande myndigheter kan tillfredsställa. 

 

Frågeställningar 

- Inom vilka områden vill kontrollmyndigheterna öka sin kompetens? 

- Hur gör kontrollmyndigheterna för att skaffa sig kompetens de saknar eller för att 

förbättra den kompetens de redan har? 

- Hur upplever kontrollmyndigheterna det stöd de får från Livsmedelsverket? 

- Vilka förbättringsmöjligheter finns det för Kunskapsbanken? 

 

 

Presentation av Forum Miljö & Hälsa 

Forum Miljö & Hälsa, (FMH.SE), är ett branschforum för personer som främst arbetar profes-

sionellt med miljö- och hälsoskyddsfrågor på kommun, län, statlig myndighet men också  i 

näringslivet. Forum Miljö & Hälsa startades 1999 och drivs av Leif Lövström och Lars-Eric 

Sjölander som tidigare har mångårig erfarenhet som miljö- och livsmedelshandläggare från 

den kommunala miljösektorn.   

 

Forum Miljö & Hälsa främsta tjänst är Kunskapsbanken. Tillsammans med författaren Lasse 

Lind, (LL), har de utformat en unik webbaserad tjänst som kallas Kunskapsbanken. Det är 

en sökbar faktadatabas med tusentals artiklar om miljö- och hälsoskydd, livsmedel etc. Här 

finns även domar utfärdade med stöd av miljöbalken.  

 

Den grundar sig till stor del på Lasse Linds bok ”Vägvisare och Lathund för Miljö- och 

Hälsoskydd” som finns på de flesta Miljökontor i landet.  

 

Kunskapsbanken är skräddarsydd som ett stöd och hjälpmedel för miljöinspektörer på en 



  

  7 

kommun och effektiviserar tillsynen och sparar tid och resurser vid handläggning av ärenden.  

Den guidar miljöhandläggaren i den djungel av allt mer komplex lagstiftning inom det 

arbetsfält ett miljökontor har. Dessutom finner man kommunalt material för 

ärendehandläggning såsom checklistor, rutiner och informationsmaterial. På Kunskapsbanken 

finns även olika projekt inom miljö- och hälsoskydd upplagda. 

 

I dag abonnerar 100 tals handläggare från olika kommunala Miljökontor på tjänsten som 

sparar tid och resurser och effektiviserar tillsynen.   

 

FMH.SE erbjuder också andra tjänster.  

 

Fråga din miljöjurist 

Fråga din miljöjurist - här erbjuds juridiskt stöd till personal på Miljökontor som önskar 

snabbt svar på sina frågor. Tjänsten är främst kopplad till kommunal tillsynsverksamhet 

huvudsakligen enligt miljöbalken samt förordningar, föreskrifter och domar utfärdade med 

stöd av balken.  

Juridiskt stöd inom livsmedelsområdet erbjuds också.   

 

Fort och vidareutbildning för miljöhandläggare 

FMH.se arrangerar aktuella kurser och seminarier; 

Retorik konsten att tala, förhandlingens retorik och argumentation.  

Miljöbrottsprocessen i praktiken - miljöhandläggaren i domstolen   

Miljödomstolsprocessen - vad händer där?  

Miljökommunikation i teori och praktik, i praktiken 

 

Platsannonser 
FMH.se erbjuder också platsannonsering när Miljökontoren söker kunniga medarbetare både 

tillsvidare och vikariat.  

 

Produkter och tjänster - verktyg för att lösa Miljö- och hälsoproblem  

En stor del av egenkontrollarbetet ska utföras av verksamhetsutövarna själva. Detta kan gälla 

allt från mätning av buller till ventilationsmätning för till exempel en fastighetsägare, 

provtagningar när det gäller livsmedelshantering, ex tryckplattor. Tjänsten är anpassad för 

såväl verksamhetsutövaren som den som har den operativa tillsynen av både kontroll och 

rådgivning. Med andra ord en dubbelriktad tjänst, där såväl produkterna som tjänsterna skall 

vara lätta att finna. Tjänsten är under uppbyggnad.  

 

Nyhetsbrev  
FMH.SE ger ut ett digitalt Nyhetsbrev ca 6 nr år till kommunernas miljökontor samt sina 

abonnenter på tjänsten Kunskapsbanken. I Nyhetsbrevet finns aktuella nyheter inom Miljö- 

och hälsoskydd med aktuella platsannonser, kurser och annan annonsering.    

 

Kontakt 
e-post: info@fmh.se 

Tfn: 08-556 00 185 

mailto:info@fmh.se
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Litteraturstudier 

Kontrollen 

Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Länsstyrelsen, 

Sveriges Kommuner och Landsting samt Generalläkaren har gemensamt arbetat fram 

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2012-2015.  Kontrollplanen är ett vägledande 

dokument för de olika kontrollmyndigheterna. Den beskriver hur den offentliga kontrollen är 

organiserad och vilka mål, prioriteringar och strategisk inriktning som finns för 

kontrollarbetet. Planen omfattar förutom kontroll av livsmedel även kontroll av foder, 

animaliska biprodukter, djurhälsa, djurskydd och växtskadegörare (SLV, 2012a).  

 

Den nya kontrollplanen är uppdelad i fyra delar. Den är uppdelad för att underlätta för 

konsumenter och företag att hitta den informationen om kontrollen som de söker. Samtidigt 

som konsumenter och företag lättare hittar information om hur den offentliga kontrollen ska 

utvecklas under åren 2012-2015 blir det en tydligare vägledning för kontrollmyndigheterna 

och deras arbete. Del 1 beskriver övergripande hela kontrollplanen och tar upp aktuella 

händelser och kriser under det senaste året. När kontrollmyndigheterna planerar, genomför 

och utvärderar kontrollerna använder de del 2. Den innehåller strategier och mål för olika 

kontrollområden. I del 3 beskrivs myndigheternas samarbeten inom och utanför Sverige. 

Bland annat beskrivs olika projekt, samarbete i kris, kompetensförsörjning, större utredningar 

som berör kontrollen/kontrollansvaret i livsmedelskedjan och förändringar i lagstiftningen. 

Del 4 är främst tänkt att ge detaljerade beskrivningar av den offentliga kontrollen i 

livsmedelskedjan och fördjupad information av det svenska kontrollsystemet (SLV, 2012a).   

 

I del 1 av den Nationella kontrollplanen framgår det att det är genom den offentliga kontrollen 

som människors och djurs hälsa ska skyddas och konsumenternas intressen beaktas. Nationell 

plan för kontroll i livsmedelskedjan 2012-2015 följer EU-reglerna för hela livsmedelskedjan. 

Där ingår förutom livsmedel även foder, animaliska biprodukter, djurhälsa och djurskydd men 

även fytosanitär kontroll (som innebär växtskadegörare på växter och växtprodukter). För att 

uppnå en bättre måluppfyllelse, likvärdig och ändamålsenlig kontroll är det viktigt att 

myndigheterna samverkar (SLV, 2012b, NKP del 1).  

 

I del 2 förklaras det att för att den offentliga kontrollen ska kunna genomföras behöver ett 

antal förutsättningar vara uppfyllda. De kan delas upp i operativa förutsättningar, dvs. stöd, 

styrning och uppföljning. I den kategorin ingår juridiska befogenheter, mål, dokumenterade 

rutiner och metoder, laboratoriekapacitet, IT-system, utbildning och beredskapsplaner likväl 

som intern uppföljning, revisioner, rapportringssystem med återkoppling till EU och andra 

myndigheter. Förutom de operativa förutsättningarna måste även de grundläggande 

förutsättningarna vara tillräckliga. Det handlar om kompetens, tid och finansiering (SLV, 

2012b, NKP del 2).  
 
Livsmedelsverket är den centrala statliga kontrollmyndigheten för livsmedelskontrollen. På 

regional nivå är länsstyrelserna ansvariga och på lokal nivå ligger ansvaret på kommunerna. 

Förutom den regionala livsmedelskontrollen har länsstyrelserna även ansvar för 

livsmedelskontrollen i primärproduktionen. Inom försvarsmakten är det Generalläkaren som 

är behörig myndighet. När det gäller kontroll av ekologiska livsmedel är den delegerad till 

kontrollorganen. Livsmedelsverkets roll är att verka för en likvärdig och effektiv 

livsmedelskontroll i hela Sverige samt att samordna och leda denna kontroll (SLV, 2012b, 

NKP del 2).  
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Kontrollen av livsmedel ska vara riskbaserad, utföras regelbundet och så ofta som bedöms 

lämpligt med företagens egenkontroll och myndighetens tidigare erfarenheter av 

verksamheten i åtanke. Alla verksamheterna, efter primärproduktionen, ska riskklassas för att 

ta reda på hur mycket kontrolltid som är lämplig för verksamheten. Dessutom handlar den 

riskbaserade kontrollen om att prioritera inom och mellan kontrollområden, val av 

kontrollmetod, fastställande av kontrollfrekvens, göra riskbaserade bedömningar och att 

använda sanktioner vid rätt tillfälle (SLV, 2012b, NKP del 2).   
 
Kontrollmyndigheterna jobbar ständigt för att förbättra kontrollen. Bland annat satsar 

Livsmedelsverket på att höja kompetensen hos kontrollmyndigheterna genom att ta fram 

kontrollhandböcker och erbjuda utbildningar. Dessutom jobbar Livsmedelsverket med att ta 

fram nya och att uppdatera vägledningar. Livsmedelsverket har även utvecklat ett 

rapporteringssystem för kontrollen, planering, inrapportering, uppföljning samt analys av 

resultaten. Även fiskefartygen ska kontrolleras regelbundet och Livsmedelsverket arbetar 

därför med att ta fram ett system för kontrollen. Dessutom satsar Livsmedelsverket på att 

utveckla kontrollen av material som kommer i kontakt med livsmedel (SLV, 2012b, NKP del 

2). 
 
De myndigheterna som har ansvar för livsmedelskontrollen har identifierat tre övergripande 

gemensamma områden för att utveckla den offentliga livsmedelskontrollen. De tre 

aktiviteterna är; samordna synen på lagstiftningen och dess tillämpning, utveckla offentliga 

kontrollen av intressenter och revision av offentliga kontrollmyndigheter. För att samordna 

synen på lagstiftningen och dess tillämning har Livsmedelsverket tagit fram nya vägledningar 

med stöd till tolkning av lagstiftningen och kontrollhandböcker som stöd till hur kontrollerna 

ska utföras. Det beräknas ta lång tid att utveckla en gemensam metodik för offentlig kontroll 

som är riskbaserad, utnyttjar en gemensam metodik och gemensamma arbetsredskap på ett 

sätt som gör att intressenterna förstår och tar sitt ansvar (SLV, 2012b, NKP del 3).  
 
Livsmedelsverket deltar i nordiska kontrollprojekt och kontrollkampanjer. Tillsammans med 

Danmark och Norge genomfördes 2011 ett projekt där det framgick att den offentliga 

kontrollen även bör omfatta kontroll av att uppgifterna är korrekta och att de kan bekräftas 

med dokumentation. När redligheten kontrolleras är det inte bara märkningen på 

förpackningen som ska stämma. Även nyckelhålsmärkningen ska kontrolleras så att 

konsumenterna inte blir vilseledda (SLV, 2012b, NKP del 3). 

 

Livsmedelsverket är kontrollpunkt för RASFF i Sverige. För närvarande håller EU-

kommissionen på att jobba fram en vägledning för hanteringen av RASFF. Detta med 

anledning av att ett nytt rapporteringssystem håller på att utvecklas. Det nya systemet innebär 

en webbaserad plattform som ska ersätta de blanketter som för tillfället finns på Livsteck.net 

(SLV, 2012b, NKP del 3). 

 

Livsmedelsverket är också ansvariga för VAKA, nationella vattenkatastrofgruppen. VAKA 

ger stöd till kommuner och regioner som löper risk att drabbas av problem med 

dricksvattenförsörjningen eller som har drabbats av akuta problem (SLV, 2012b, NKP del 3). 
 
 

Under 2010-2011 har EU-kommissionens kontor för livsmedels- och veterinära frågor (FVO) 

reviderat den offentliga kontrollen i Sverige. Revisionen omfattade dels tio olika 

kontrollområden, dels hur det övergripande systemet fungerar. Det är första gången en så 

omfattande revision genomförs i Sverige, den kallas General Audit. Syftet med FVOs revision 
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är att se hur den offentliga kontrollen uppfyller kraven i EU:s lagstiftning och att kontrollen 

sker i enlighet med Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan (SLV, 2010). 

 

Resultatet från FVOs genomgång visar att kontrollen i många avseenden fungerar 

tillfredställande. Dock skulle den kunna vara mer samordnad mellan olika 

kontrollmyndigheter, kompetensen hos kontrollpersonalen behöver förbättras. Förbättringar 

behövs för att säkerställa att åtgärder och sanktioner vidtas vid bristande efterlevnad och 

dessutom behövs förbättringar av verifiering och revision i kontrollen (SLV, 2010).  

 

Enligt Gustavsson har det i olika FVO-studier framkommit att brister i kunskapen är kopplade 

till HACCP, provtagning, kemiska agens och materialkunskap, toxikologi och lagstiftning 

som har med kemi att göra, men även kontaminanter som olika kemiska agens, exempelvis 

tungmetaller och gifter. Genom den frivilliga styrning som Livsmedelsverket utövar på 

kontrollmyndigheterna kan Livsmedelsverket påverka hur mycket kommunerna jobbar med 

olika frågor. Livsmedelsverket har inte jobbat så mycket med kemiska faror tidigare och då 

har inte kommuner och landsting heller gjort det (pers. med. Gustavsson, 2012).  
 
Flertalet av länsstyrelserna tycker att revision av den lokala livsmedelskontrollen är en 

effektiv metod som hjälper till att uppfylla kraven i förordning (EG) nr 882/2004. De 

länsträffar, som vanligtvis förekommer två gånger per år i varje län, och kurser samt PIK 

(projektinriktad kontroll) är också bra verktyg för att kraven i förordning (EG) nr 882/2004 

uppfylls. Dock har några länsstyrelser konstaterat ett minskat deltagande i länsgemensamma 

projekt (SLV, 2010).  

 

Genom att de olika kontrollmyndigheterna samarbetar kan information om 

kompetensbehoven samlas in. Livsmedelsverket har under 2011-2014 ett särskilt uppdrag för 

att utveckla kompetensen inom den offentliga livsmedelskontrollen. Syftet är att skapa en 

riskbaserad kontroll med gemensam syn på kontrolluppdraget och där kontrollen är effektiv. 

Områden som berörs är bland annat systematik och metodik i kontrollen och i hanteringen av 

avvikelser och sanktioner, riskbedömning och riskhantering i kontrollen samt kontroll inom 

redlighetsområdet. Dessutom behöver chefer och politiker blandas in i kontrollen för att skapa 

bättre förutsättningar att utveckla kontrollen. Hösten och vintern 2011-2012 anordnade 

Livsmedelsverket ett antal tvådagarskonferenser som främst vände sig till politiker och 

chefer. Under 2012-2014 kommer sedan konferensen följas upp med ytterligare tre 

utbildningar för kontrollpersonalen med fokus på metodik och samtalsmetodik. Syftet med de 

här utbildningarna är att utveckla både kommunikativ kompetens och yrkestekniskkompetens 

som är viktiga förutsättningar för en effektiv, ändamålsenlig och riskbaserad kontroll (SLV, 

2012b, NKP del 3).  

 

Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting gav Livsmedelsverket under 2010 

kurser i planering av offentlig kontroll. Under de sex tvådagarskurserna deltog sammanlagt 

270 personer. Kurserna behandlade planering av den offentliga livsmedelskontrollen, hur 

kontrollmyndigheten kan utreda resursbehov och hur livsmedelskontrollen ska finansieras 

(SLV, 2010).  
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Kompetensen 

De grundläggande kraven på livsmedelskontrollen är att den är ändamålsenlig på ett 

riskbaserat sätt och har effekt, samt att den görs av kvalificerad personal. För att de 

grundläggande kraven ska kunna uppfyllas krävs att myndigheten har nödvändig kompetens 

och att den sammanlagda kompetensen täcker alla myndighetens uppdrag och ansvar. Det är 

myndighetens ansvar att se till att den har rätt kompetens. Genom att göra 

kompetensinventeringar och revisioner av kompetensen kan myndigheten ta reda på vilka 

kompetensbehov den har (SLV, 2012b, NKP del 3). 

 

Livsmedelsverket samarbetar med branschorganisationer och berörda kontrollmyndigheter för 

att ta fram nya kontrollhandböcker. Handböckerna ska beskriva hur riskbaserad kontroll 

bedrivs inom respektive bransch. Tillsammans med kontrollhandböckerna kommer 

Livsmedelsverket även att anordna olika specialiseringskurser. Kontrollhandböckerna 

planerar man att släppa under 2012 fram till 2014 (SLV, 2012b, NKP del 3). 

 

Livsmedelsverket anordnar varje år ett antal kurser. Dessa kurser vänder sig både till verkets 

egen personal och till inspektörerna. Exempel på återkommande kurser är kurser inom 

dricksvattenområdet (SLV, 2012b, NKP del 4). 

 

Sedan den nya lagstiftningen infördes 2006 har kontrollen utvecklats i positiv riktning. 

Däremot skulle utvecklingen kunna gå fortare. Livsmedelsverkets slutsats är att kontrollen 

inte är effektiv och ändamålsenlig. Bidragande faktorer till det bedöms vara brist på utbildade 

inspektörer samt tillräckliga resurser hos länsstyrelserna för deras uppgifter (SLV, 2010).  

 

Under 2009 togs en modell för kompetensförsörjning av kontrollpersonalen fram. Under 2010 

utvecklades arbetet genom att bland annat inventera behov av kompetens inom 

samtalsmetodik. Livsmedelsverkets personal har utbildats inom flera olika områden. 

Livsmedelsverket har i sin tur erbjudit kurser i bland annat förvaltningsrätt och sanktioner, 

planering av offentlig kontroll, kontroll av fiskanläggningar, kontroll av vattenverk och 

dricksvattenanläggningar samt primärproducenter. Livsmedelsverket har även informerat 

företagen för att förbättra företagens efterlevnad (SLV, 2010).  

 

I Livsmedelsverkets projekt Kompetensförsörjning till den offentliga livsmedelskontrollen 

utreds hur Sverige ska leva upp till de krav som ställs på kontrollen i EG-förordning 

882/2004. Eftersom rätt kompetens är en framgångsfaktor är kompetensförsörjning en 

strategisk fråga. Då Livsmedelsverket har den samordnande funktionen för 

livsmedelskontrollen är det viktigt att Livsmedelsverket tar ett stort ansvar för, och en 

betydande och ledande roll i kompetensförsörjningen. I projektet behandlas 

kompetensförsörjningen utifrån fem delar. Genom att dela upp kompetensförsörjningen i 

kompetensprofil, planering av kontroll, utbildningssystem, arbetssätt och Livsmedelsverkets 

roll har frågan kunnat analyseras och belysas i ett brett perspektiv. Det är tydligt att ett system 

för kompetensförsörjning saknas. Den metoden för kompetensförsörjning som finns idag är 

splittrad, ej enhetlig och saknar helhet. De åtgärderna som är föreslagna i rapporten, för att 

utveckla Sveriges livsmedelskontrolls kompetensförsörjning, är grunden för ett framtida 

system. Systemet bör kontinuerligt och effektivt tillvarata, skapa, upprätthålla och sprida 

kompetens i kontrollorganisationen. Uppdateringar av kompetensen bör ingå i planen då 

kunskap är en färskvara (SLV, 2009).  

 

Kompetens kan delas upp i fyra olika delar enligt IPF (Institutet för personal och 

företagsutveckling). De fyra delarna är yrkesteknik, personlig, kommunikativ och strategisk. 
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En annan indelning av kompetens är formell- och icke formell kompetens. Den formella 

kompetensen har man fått genom formell utbildning och den icke formella kompetensen är 

kunskaper och färdigheter man han fått genom arbetet och erfarenheter. Kompetensbegreppet 

rymmer förutom kunskap även t.ex. färdigheter, attityder och vilja. Man bör följa upp 

processen för kompetensförsörjning (SLV, 2009).  

 

En myndighets kompetens är en mycket viktig resurs som kräver planering, utveckling, 

upprätthållande och strategisk försörjning. Man kan genom kompetensförsörjningen jobba 

normerande och för att samordna kontrollen. Detta kan man göra genom en enhetlig 

kontrollutbildning, det skulle ge en enhetlig, effektiv och ändamålsenlig kontroll. För att nå 

detta krävs en viss grad av specialisering eftersom det inte är rimligt att en person ska kunna 

utföra allt inom livsmedelskontrollen. En inspektör måste kunna de verksamhetstyper som 

denna utövar kontroll över (SLV, 2009).  

 

I Livsmedelsverkets projekt från 2009 har kompetenskraven begränsats till att gälla 

yrkesteknisk kompetens. Det betyder inte att sociala och personliga kompetenser är mindre 

viktiga. Det är den yrkestekniska kompetensen som är reglerad i förordning (EG) 882/2004. 

Det är till stor del vilka kunskaper och i viss del vilka färdigheter kontrollkraven handlar om 

(SLV, 2009). 

 

Livsmedelsverket föreslå att det ska finnas krav på en grundkompetens hos 

kontrollmyndigheten. För att kontrollen sen ska bli effektiv och ändamålsenlig behövs även 

specifika kompetenser. Den specifika kompetensen bör vara utformad efter de olika typerna 

av anläggningar för att den som utför kontrollen ska kunna göra kvalificerade och relevanta 

bedömningar av bristande efterlevnad. För att komma en bit närmare målet ska 

Livsmedelsverket utveckla sin vägledande och normerande verksamhet med att bygga ut 

vägledningar/handböcker. Dessa handböcker ska skrivas för olika typer av anläggningar 

(SLV, 2009). 

 

Några av de ämnesområdena som föreslås för utbildning av kontrollpersonal i förordning 

(EG) 882/2004 är kontrollmetoder som revision, provtagning och inspektion. Vidare föreslås 

livsmedelslagstiftning, faror inom livsmedelsproduktionen, de olika leden i livsmedelskedjan 

(produktion, bearbetning, distribution) samt risker för människors hälsa i dessa led, 

utvärdering av HACCP, ledningssystem och kvalitetssäkringsprogram samt system för 

officiell certifiering, bedömning av bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen och 

rättsliga åtgärder och rättsverkningar till följd av offentlig kontroll (SLV, 2009).  

 

I Livsmedelsverkets projekt använde de sig av DACUM-metoden
1
 under ledning av en extern 

konsult. Resultaten från DACUM-metoden beskriver bland annat en viss yrkeskategoris 

ansvarsområden och arbetsuppgifter utifrån vilka det kan utarbetas kompetenskrav. I det här 

projektet har kartläggningen handlat om kontroll som bedrivs av kommunala myndigheter och 

inkluderat kontrollpersonal från såväl kommuner, länsstyrelser och Livsmedelsverket. 

Kartläggningen resulterade i tre ansvarsområden. Det första ansvarsområdet är att genomföra 

kontrollen: genomföra revision, provtagning, inspektion, utreda matförgiftningar, vidta 

rättsliga åtgärder, handlägga ärenden och att ge stöd och råd till företag. Det andra 

ansvarsområdet är att skapa förutsättningar och planera: göra kontrollbehovsutredning, 

säkerställa personella resurser, säkerställa kompetens/kompetensutveckling, säkerställa 

finansiering, säkerställa utrustning och externa tjänster, säkerställa att beslut kan fattas, 

                                                 
1
  DACUM (Developing a CUrriculuM). Utvecklades av the Centre on Education and Training for Employment 

of the Ohio State University i USA (ilo-mirror.library.cornell, 2012) 
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säkerställa instruktioner och rutiner, planera kontrollens metod, innehåll och frekvens samt att 

utföra omvärldsbevakning och analys. Det tredje ansvarsområdet är uppföljning av kontrollen 

och med det menas att följa upp att anläggningarna får planerad kontroll (SLV, 2009). 

  

Förutom den yrkestekniska kompetensen krävs det att kontrollpersonalen är t.ex. respektfull, 

förtroendeingivande, metodisk, pedagogisk samt har integritet – professionell distans. Det 

innebär att viktiga kompetenser är personlig- social- och kommunikativ kompetens, 

inkluderande bland annat självkännedom, konflikthantering och ledarskap. Dessa faktorer bör 

i större grad ses som framgångsfaktorer och Livsmedelsverket bör knyta till sig experter inom 

t.ex. områdena pedagogik, beteendevetenskap och psykologi (SLV, 2009). 

  

De kurser och utbildningar som idag erbjuds vid universitet och högskolor ger relativt goda 

grundkunskaper. Tyvärr är kurserna ofta spridda mellan olika lärosäten och utbildningar. Ett 

genomgående problem med de utbildningar som finns idag är dock att antalet utbildningar i 

praktisk kontroll och tillämpning av lagstiftning och bedömningar är ytterst få. I de olika 

referensgrupperna som projektgruppen samarbetat med har man framfört vilka brister man 

upplever i utbildningssystemet. Bristerna är praktik, metodik (t.ex. revision), provtagning 

(riskvärdering, tolkning, upplägg), processkunskap (viktigt för att ställa rätt frågor och 

tolka/bedöma svaren), kontrollrollen, riskvärdering och riskbedömning, viss kunskap om hur 

samhället och dess institutioner fungerar, argumentationsteknik, retorik, kommunikation, 

beteendevetenskap och liknande samt lagstiftning (såväl teoretiskt som tillämpning). Man 

upplever även att det saknas praktisk kontrollkompetens (man kan inte bara bli inspektör i 

teorin). Det är svårt att lära sig bedömningar teoretiskt, lära sig HACCP teoretiskt är en sak 

men att tillämpa och bedöma en annan sak. Det är mycket fokus på mikrobiologi men 

riskvärdering och hantering av allergener, kemiska agens, sär-när m.m. saknas. Man saknar 

även kunskaper om sanktioner och juridik runt detta. Märkning, obalans mellan tekniskt 

kunnande och lagstiftning (ofta är det slagsida mot ena eller andra hållet), 

dokumentationskontroll och system för spårbarhet, bedömning av personlig lämplighet bör 

ingå och innebörden av yrkesrollen bör tydliggöras tidigt i utbildningen. Fort- och 

vidareutbildning samt specialiseringsutbildning är viktigt men är idag tyvärr en uppenbar brist 

i systemet. En stor del av de brister som har identifierats rör utbildning och träning i 

genomförande av kontrollen och bedömning av bristande efterlevnad (SLV, 2009). 

 

Det är inte Livsmedelsverkets uppgift att utbilda kontrollpersonalen i grundkunskaper i t.ex. 

mikrobiologi, kemi, juridik, mm. Det finns det i dagsläget andra utbildningar som kan göra. 

Däremot ingår det i Livsmedelsverkets uppdrag att samordna utbildningar för att 

kontrollpersonal ska ha lämplig kontrollkompetens. Under projektet gjordes samarbeten med 

Sveriges Kommuner och Landsting, branschföreträdare och inspektörer. Flertalet av dem ville 

att Livsmedelsverket skulle utveckla sin roll inom kompetensförsörjning. Några 

representanter för kommunala inspektörer tyckte att det Livsmedelsverket anordnade fick en 

kvalitetsstämpel eftersom det Livsmedelsverket går ut med är riksgemensamt och kvalitativt 

(SLV, 2009). 

 

De önskemålen som finns om att Livsmedelsverket tar en ledande roll i 

kompetensförsörjningen motiveras med att Livsmedelsverket har kontrollkompetens, 

vetenskaplig kompetens relevant för kontrollen, ett uppdrag att ”leda och samordna 

kontrollen” och en roll att normera så att den svenska kontrollen uppfyller de kraven som 

finns i kontrollförordningen, dessutom har Livsmedelsverket aktuell information och de är 

uppdaterade och insatta i vad som är på gång, t.ex. nya regler och FVO:s synpunkter och krav 

(SLV, 2009). 
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Med den moderna tekniken kan man utveckla webbaserade utbildningar och 

utbildningsmoment samt pedagogik för detta. Ett lyckat exempel på en webbaserad utbildning 

är när Livsmedelsverket tillsammans med utbildningsföretaget MENY arbetade fram en sådan 

kurs i HACCP. En effektiv form för kompetensförsörjning i en geografiskt utspridd 

kontrollorganisation som Sveriges borde vara en blandning av e-learning och fysiska träffar 

där de fysiska träffarna används till tillämpningsövningar, diskussioner och praktiska moment 

(SLV, 2009). 

  

Livsmedelsverket ska inte bara samordna kurser mm utan vara närvarande i 

kontrollpersonalens dagliga arbete där det dagliga lärandet sker. Det kan göras genom att 

initiera och ta fram kontrollprojekt, skapa och tillhandahålla kontrollhjälpmedel 

(vägledningar, kontrollhandböcker, mm), skapa och tillhandahålla annan information 

(Livsteck.net), ge aktualitetskurser/temamöten, vara delaktiga, närvarande och aktiva i andra 

kontrollmyndigheters verksamhet samt genom att nyttja kompetenser samt skapa engagemang 

och delaktighet. Det är framförallt arbetsformer som innebär fysiska möten som har stor 

genomslagskraft (SLV, 2009). 

 

 

Stöd från Livsmedelsverket 

Flera branschorganisationer har utarbetat branschriktlinjer. Livsmedelsverket är med i 

framtagningen av riktlinjerna och bestämmer sedan om de ska antas som en nationell 

branschriktlinje. I så fall listas den tillsammans med de andra nationella branschriktlinjerna på 

Livsmedelsverkets hemsida (SLV, 2012b, NKP del 3).  

 

Livsmedelsverket samarbetar med flera universitet och högskolor i Sverige. Främst sker 

samarbetet med universiteten i Uppsala, Stockholm, Umeå, Sveriges lantbruksuniversitet, 

Smittskyddsinstitutet och Karolinska institutet i Stockholm. Livsmedelsverket samarbetar 

även med Jordbruksverket (SLV, 2012b, NKP del 3). 

 

Varje behörig myndighet ska se till att den uppfyller verksamhetskriterierna. Till hjälp har 

Livsmedelsverket tagit fram vägledningar som beskriver hur Livsmedelsverket tolkar 

lagstiftningen och för hur offentlig kontroll ska bedrivas. För att visa att kontrollen är effektiv 

och ändamålsenlig görs uppföljningar och utvärderingar av kontrollen. Det är också viktigt att 

den personal som utför den offentliga kontrollen är fri från egna intressen och att den 

offentliga kontrollen är opartisk (SLV, 2012b, NKP del 4). 

 

Livsmedelsverket står bakom webbplattformen Livsteck.net. Livsteck.net är den primära 

källan för information till kontrollen, där vägledningar och annan information har samlats. 

Det är en viktig plattform för forum och liknande samarbeten mellan inspektörer, samordning 

och arbetsrum (SLV, 2012b, NKP del 2). 
 

Som nämndes ovan tillhandahåller Livsmedelsverket webbplatsen Livsteck.net. Livsteck.net är 

avsett för den kommunala och regionala kontrollen. År 2010 var antalet aktiva, registrerade 

användare 1194 st och antalet besök var 8140st. Vidare ger Livsmedelsverket stöd till 

kommunala och regionala kontrollmyndigheter via telefon och e-post. Det är vanligt att 

frågorna handlar om kontroll, märkning och begreppet ”livsmedelsföretagare” (SLV, 2010). 
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Som stöd till de lokala och regionala kontrollmyndigheterna, samt till sin egen 

kontrollpersonal, har Livsmedelsverket utarbetat vägledningar. Vägledningarna är till hjälp 

när kontrollmyndigheterna jobbar med att förbättra kontrollen. Det finns vägledningar inom 

de grundläggande områdena så som godkännande och registrering, riskklassning, offentlig 

kontroll och om sanktioner. Dessa kompletteras av vägledningar inom olika sakområden. 

Livsmedelsverket har påbörjat ett omfattande arbete med att reformera och uppdatera 

vägledningarna. Några av de kontrollområdena som är särreglerade är aromer och rökaromer, 

livsmedelstillsatser, bestrålning av livsmedel, dricksvatten, garanterade traditionella 

specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel (enligt förordning (EG) nr. 509/2006), 

skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och 

livsmedel (förordning (EG) nr. 510/2006), GMO, material avsedda att komma i kontakt med 

livsmedel, naturligt mineralvatten, märkning, närings- och hälsopåståenden, livsmedel för 

personer med särskilda näringsbehov, nya livsmedel (Novel Foods), salmonella garantier, 

spårbarhet, trikiner, TSE, besiktning före och efter slakt, äggpackerier, vin och sprit samt 

ytterligare några områden. Livsmedelsverket har även utvecklat ett rapporteringssystem för 

kontrollen, planering, inrapportering, uppföljning samt analys av resultaten. Även 

fiskefartygen ska kontrolleras regelbundet och Livsmedelsverket arbetar därför med att ta 

fram ett system för kontrollen. Dessutom satsar Livsmedelsverket på att utveckla kontrollen 

av material som kommer i kontakt med livsmedel (SLV, 2012b, NKP del 2). 
 

 

Samverkan 

Kommunerna uppmuntras att samarbeta med varandra. För närvarande har ett 50-tal 

kommuner samarbeten med andra kommuner där livsmedelskontrollen är en del av 

samarbetet. Vanligtvis omfattar samarbetena två till fem kommuner. Kommunerna kan träffa 

avtal med varandra om att en av kommunerna helt eller delvis ska sköta livsmedelskontrollen 

i den/de andra kommunerna (SLV, 2012b, NKP del 3). 

 

Livsmedelsverkets roll är att verka för en likvärdig och effektiv livsmedelskontroll i hela 

Sverige samt att samordna och leda denna kontroll (SLV, 2012b, NKP del 2). För att uppnå en 

bättre måluppfyllelse, likvärdig och ändamålsenlig kontroll är det viktigt att myndigheterna 

samverkar (SLV, 2012b, NKP del 1). 

 

De myndigheterna som har ansvar för livsmedelskontrollen har identifierat tre övergripande 

gemensamma områden för att utveckla den offentliga livsmedelskontrollen. De tre 

aktiviteterna är; samordna synen på lagstiftningen och dess tillämpning, utveckla offentliga 

kontrollen av intressenter och revision av offentliga kontrollmyndigheter. För att samordna 

synen på lagstiftningen och dess tillämning har Livsmedelsverket tagit fram nya vägledningar 

med stöd till tolkning av lagstiftningen och kontrollhandböcker som stöd till hur kontrollerna 

ska utföras. Det beräknas ta lång tid att utveckla en gemensam metodik för offentlig kontroll 

som är riskbaserad, utnyttjar en gemensam metodik och gemensamma arbetsredskap på ett 

sätt som gör att intressenterna förstår och tar sitt ansvar (SLV, 2012b, NKP del 3).  
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Tidigare undersökningar 

Målet med den offentliga kontrollen är att maten ska vara säker. I november 2010 gjorde 

Livsmedelsverket en undersökning där de telefonintervjuade ca 1000 konsumenter. Då nio av 

tio svenska konsumenter upplever att maten är mycket säker eller ganska säker tolkas det som 

att svenska konsumenter har ett fortsatt högt förtroende för livsmedelskontrollen. Trots det 

kvarstår faktum att ett flertal konsumenter varje år blir matförgiftade, antingen i hemmet eller 

utanför. Dock har målet ”livsmedelshanteringen är redlig” inte uppnåtts enligt 

Livsmedelsverket. Lagstiftningen som rör redlighet är komplicerad och svåröverskådlig vilket 

skapar osäkerhet hos såväl företag som konsumenter (SLV, 2010).  

 

I en magisteruppsats av Thinh Vo diskuteras möjligheterna till ökad samsyn inom Stockholms 

län. De slutsatserna hon drar är att gemensamma dokumentmallar och checklistor skulle leda 

till ökad samsyn samt sparade resurser då inte alla kontrollmyndigheterna behöver utveckla 

sina egna. Det framkom även att gemensamma projekt, utbildningar och temadagar skulle 

leda till ökad samsyn. Mer samarbete mellan kommunerna i form av gemensamma projekt 

skulle också främja arbetet. Detta då inspektörerna skulle träffas och utbyta erfarenheter, 

arbetsrutiner och arbetsmaterial såsom dokumentmallar, checklistor, mm. Detta skulle bidra 

till en känsla av ökad grupptillhörighet och att man fick återkoppling på sitt arbete (Thinh Vo, 

Hur kan miljökontoren i Stockholms län uppnå en bättre samsyn i livsmedelstillsynen? 2012).  

 

Livsmedelsverket gjorde 2009 en undersökning om kompetensförsörjningen inom den 

Svenska livsmedelskontrollen. Där utreds hur Sverige ska leva upp till de krav som ställs på 

kontrollen i EG-förordning 882/2004. I projektet behandlas kompetensförsörjningen utifrån 

fem delar. Genom att dela upp kompetensförsörjningen i kompetensprofil, planering av 

kontroll, utbildningssystem, arbetssätt och Livsmedelsverkets roll har frågan kunnat 

analyseras och belysas i ett brett perspektiv. Det är tydligt att ett system för 

kompetensförsörjning saknas. Den metoden för kompetensförsörjning som finns är splittrad, 

ej enhetlig och saknar helhet. Det är inte Livsmedelsverkets uppgift att utbilda 

kontrollpersonalen i grundkunskaper i t.ex. mikrobiologi, kemi, juridik, mm. Det finns det i 

dagsläget andra utbildningar som kan göra. Däremot ingår det i Livsmedelsverkets uppdrag 

att samordna utbildningar för att kontrollpersonal ska erhålla lämplig kontrollkompetens. 

Livsmedelsverket ska inte bara samordna kurser mm utan vara närvarande i 

kontrollpersonalens dagliga arbete där det dagliga lärandet sker. Det kan göras genom att 

initiera och ta fram kontrollprojekt, skapa och tillhandahålla kontrollhjälpmedel 

(vägledningar, kontrollhandböcker, mm), skapa och tillhandahålla annan information 

(Livsteck.net), ge aktualitetskurser/temamöten, vara delaktiga, närvarande och aktiva i andra 

kontrollmyndigheters verksamhet samt genom att nyttja kompetenser samt skapa engagemang 

och delaktighet. Det är framförallt arbetsformer som innebär fysiska möten som har stor 

genomslagskraft (SLV, 2009).  
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Metod 
 

Inledningsvis intervjuas representanter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och 

Livsmedelsverket. Under intervjuerna diskuteras vilka kompetensbehov de anser finns hos 

livsmedelsinspektörerna i Sverige. Med intervjusvaren och studiens syfte i åtanke utformas 

sedan en telefonenkät.  

 

Intervjuerna 

Intervju med Nils Alesund från Sveriges kommuner och Lansting 

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) är en intresseorganisation för alla landets 

kommuner, regioner och landsting. SKL driver frågor, erbjuder stöd, service och bildar 

opinion. Deras uppdrag är att ge Sveriges kommuner, landsting och regioner bättre 

förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. SKL arbetar på uppdrag av sina medlemmar 

och styr inte över kommunerna eller landstingen (SKL, 2010). 

  

Ett telefonsamtal gjordes till Nils Alesund på SKL. Detta eftersom han svarar på frågor kring 

livsmedelslagstiftningen, men även miljöbalken, lagen om försäljning av vissa receptfria 

läkemedel, företagsklimat och tjänstedirektiv. Han arbetar med miljöfrågor med inriktning på 

myndighetsutövning. Frågorna som ställdes var en blandning av öppna frågor och slutna 

frågor som ändå var lätta att vidareutveckla och ställa följdfrågor kring.  

 

Efter att frågorna hade ställts antecknades svaren samtidigt som svaren gavs. Detta för att 

minska risken för att glömma och/eller misstolka svaren. För att ytterligare minska risken till 

feltolkningar ställdes även följdfrågor och frågor av förtydligande karaktär under intervjun. 

Efter att intervjun var slut justerades de nedtecknade svaren för att bli en läsvänlig text. Detta 

gjordes direkt efter intervjun var avslutad för att svaren skulle ändras så lite som möjligt.  

 

Intervju med Per Gustavsson på Livsmedelsverket 

Livsmedelsverket är den centrala myndigheten i Sverige. De ger ut vägledningar, håller i 

kurser, ger stöd via telefon och Internetforum. För närvarande håller de på att utarbeta en rad 

branschspecifika handböcker. Förutom att ge stöd vid livsmedelstillsynen ger de även ut 

kostråd och näringsrekommendationer (pers. med. Gustavsson, 2012).  

 

Per Gustavsson är den representant från Livsmedelsverket som studenterna på SLUs 

magisterprogram i livsmedelstillsyn haft mest kontakt med. Detta då han har hållit i ett antal 

föreläsningar och seminarium. Det var under ett seminarium som han tillfrågades om att 

medverka i intervjun och tackade ja. Senare bokades en tid och mötet hölls i 

Livsmedelsverkets lokaler. Under intervjun ställdes en blandning av öppna och slutna frågor. 

Gustavsson gav utförliga svar även på de slutna frågorna varför antalet följdfrågor blev 

begränsat. Intervjun spelades inte in utan anteckningar fördes under intervjun. Efter intervjun 

bearbetades anteckningarna till en läsbar text. Den renskrivna intervjun skickades därefter 

över till Gustavsson, som överenskommet, för att han skulle gå igenom texten och se så inga 

missförstånd eller feltolkningar hade inträffat. Han gavs även möjligheten att komplettera 

texten om han kom på något. Därefter skickade han tillbaka texten med vissa korrigeringar.  
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Enkäten 

Med hjälp av Ejlertssons (2005) bok Enkäten i praktiken utformades enkäten för att få en 

lämplig frågekonstruktion och omfattning. En hög validitet strävades efter genom att 

undersökningens syfte beaktades och diskussioner med handledare hölls. Enkätens reliabilitet 

påverkas negativt av det lilla urvalet.  

 

För att kunna bearbeta de besvarade enkäterna innehöll de en blandning av slutna och öppna 

frågor. Merparten av frågorna var slutna men respondenten uppmanades i samband med 

besvarandet ända att förtydliga sig och komma med ytterligare förklaringar och kommentarer. 

Enkäten, se bilaga 1. 

 

 

Enkätintervjuerna 

Efter att enkäten var färdig påbörjades arbetet med att ringa runt till de olika kommunerna. De 

kommunerna som inte svarade fick ytterligare påringningar senare. Telefonsamtalen riktades i 

första hand till den person som hade ansvar för livsmedelstillsynen i kommunerna, i andra 

hand till en livsmedelsinspektör som hade abonnemang på tjänsten Kunskapsbanken och i 

tredje hand en livsmedelsinspektör. Detta gjorde att alla som intervjuades inte hade erfarenhet 

av att arbeta i Kunskapsbanken och svarade då bara på de övriga frågorna.  

 

Ingen av telefonintervjuerna spelades in utan anteckningar fördes under samtalets gång. 

Enkäterna hade skrivits ut och anteckningarna fördes direkt på frågeformulären, tillsammans 

med uppgifter om vilken kommun som hade ringts upp och vem samtalet hade förts med.   

Det blev tidigt tydligt att enkäten inte var optimalt utformat för en telefonintervju. Detta då 

det var svårt att få samtalet att flyta om frågorna skulle läsas upp i följd. Istället användes 

frågeformulären delvis som samtalsstöd och delvis som telefonenkät, beroende på hur 

intervjun flöt på. Vissa av intervjupersonerna gav långa utförliga svar som täckte flera av 

frågorna medan vissa av intervjupersonerna gav korta svar vilket föranledde att fler av 

enkätfrågorna ställdes. Intervjuerna avslutades när merparten av enkätfrågorna hade blivit 

besvarade eller tillfredställande svar hade uppnåtts utanför de färdiga frågeformuleringarna. 

Avslutningsvis frågades intervjupersonerna om de hade något mer de ville tillägga, 

kommentera eller om de hade några fler frågor angående rapporten och hur deras svar skulle 

användas. Vid ett par av telefonsamtalen önskade de få enkäten skickad till sig. I samband 

med att enkäten skickades bifogades även med ett följebrev. Detta för att de skulle kunna 

diskutera i grupp eller tänka över svaren ytterligare. Enkäterna skickades därefter tillbaka med 

svar.    

 

 

Urval 

Urvalet skedde selektivt och omfattade samtliga kommuner som abonnerar på Forum Miljö & 

Hälsas tjänst Kunskapsbanken. I urvalet ingick 28 kommuner av varierande storlek och med 

olika geografiskt läge. Som synes i figur 1 var förhållandet mellan antalet kommuninvånare 

och antalet kontrollobjekt linjärt. Det fanns en tydlig skillnad mellan de större och de små 

kommunerna men då antalet större kommuner var starkt begränsat kommer resultatet 

redovisas som totalt antal respondenter i rapporten. 
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Figur 1. Det linjära sambandet mellan antalet invånare i kommunerna och antalet 

kontrollobjekt. Av de 25 kommunerna var det 24 som lämnade uppgifter om 

befolkningsmängd och antal kontrollobjekt. 

 

Bortfall 

Ingen av de kommunerna som svarade i telefon nekade att delta i undersökningen. Däremot 

var det 3 av kommunerna som inte svarade i telefon, trots ett flertal försök att nå dem.  

 

 

Etik 

Eftersom det är av stort intresse för Forum Miljö & Hälsa att kunna identifiera de olika 

kommunrepresentanternas svar kommer de att redovisas separat till Forum Miljö & Hälsa. 

Detta för att Forum Miljö & Hälsa ska veta hur de kan optimera sina tjänster till de enskilda 

kommunerna. I rapporten redovisas kommunerna som en enhet då det lilla urvalet och deras 

homogenitet gör det svårt att dela in dem i mindre grupper.  

 

 

Bearbetning av svaren 

I de fall det bedömdes lämpligt bearbetades svaren med hjälp av datorprogrammet Excel. I 

övriga fall redovisas de svaren kommunerna gett genom att titta efter samband i deras 

kommentarer. Alla kommentarerna togs i beaktande. Dock har de ibland kortats ned i antal 

och längd, samt sammanfogats med varandra, för att ge en ökad läsbarhet. Ytterst få citat 

används då intervjuerna inte spelades in. 
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Resultat 
 

Kompetensutveckling 

När kontakt togs med kommunerna frågades det om inom vilka områden de behövde mer 

kompetensutveckling på miljö- och hälsoskydds förvaltningen. Intervjupersonen svarade 

främst det han/hon kom att tänka på och lämnade vanligen en kommentar till svaret. Om 

intervjupersonen inte kom på något eller om enkäten besvarades via e-post, erbjöds alternativ. 

Ursprungligen var svarsalternativen betydligt fler och uppdelade i mindre kategorier. I 

diagrammet nedan har svaren sammanställts i färre kategorier för att öka överskådligheten. 

 

 
Figur 2. Efterfrågad kompetensutveckling. Av de 25 kommuner som svarade uppgav 13 st att 

de kontinuerligt jobbade med att ha rätt kompetens. Dessutom uppgav flertalet av dem 

områden där de ville förbättra sina kunskaper. 

 

Många av kommunerna svarade att de ständigt följde utvecklingen och gjorde riktade insatser 

vid behov. De upplevde antingen att de inte hade något särskilt område de behövde mer 

kunskap inom i dagsläget, eller så svarade de att de ständigt höll sig ajour med nyheter och 

hade något eller några områden där de planerade att utbilda sig inom. Av de 13 som svarade 

att de kontinuerligt jobbade med att ha rätt kompetens svarade 7 att de hade områden där de i 

nuläget planerade att utbilda sig. Kommunerna kunde välja hur många områden de ville.  

 

I kategorin ”livsmedelslagstiftning” svarade 8 att de behövde mer eller uppdaterade 

kunskaper. Till kategorin ”övrig lagstiftning” räknas förvaltningslagen, kommunallagen, 

viteslagen, lagar och regler rörande import och export. Det var 7 kommuner som efterfrågade 

mer kompetens inom det området. Av de svarande var det 7 kommuner som uppgav att de 

skulle vilja öka kompetensen inom mikrobiologi, även om det i dagsläget kanske inte var det 

högst prioriterade området. ”Tillsynsmetodik” rymmer områdena HACCP, riskanalys, 

tillämpad riskbedömning, provtagning, planering, bedömning och genomförande samt 

temperaturkontroll i olika tillverkningsprocesser. Dessa 6 kommuner tyckte att de behövde bli 

bättre på att bedöma och värdera det de såg. Inom kategorin ”toxikologi” ingår områdena 

tungmetaller, gifter, mykotoxiner, tillsatser, övriga främmande ämnen och 
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förpackningsmaterial. De 4 kommuner som svarade något av de olika områdena inom 

”toxikologi” vill lära sig mer om detta för att det var intressant eller för de inte tyckte att de 

kunde så mycket inom området. Ytterligare några kommuner uppgav att de hade begränsade 

kunskaper inom området men att de inte tyckte att behovet fanns i dagsläget. De 7 kommuner 

som svarade ”märkning” efterfrågade både mer allmänna kunskaper och fördjupningskurser. 

Inom kategorin ”kosttillskott” återfinns förutom kosttillskott även hälsokost, ”sär - när”, 

receptfria läkemedel och hälsopåståenden. I de 4 kommuner som svarade ”vatten” önskade 

inspektören fördjupade kunskaper inom exempelvis dricksvattentäkter. Några av kommunerna 

(3) svarade att de ville ha fördjupade kunskaper om 853- anläggningar, alltså obearbetade och 

bearbetade produkter av animaliskt ursprung. 7 kommuner svarade att de ville bli bättre på 

retorik. Inom kategorin ”retorik mm” ryms förutom retorik även kommunikation i 

myndighetsutövning och konflikthantering. Inom kategorin ”övrigt” ryms datakunskap, 

engelska – hur man fyller i och förstår RASFF-blanketter och animaliska biprodukter. 

 

Nästan alla kommunerna vill utveckla sin kompetens genom att gå kurser (23 st) och genom 

att samverka med andra kommuner (21 st). Många av kommunerna önskade även möta 

Livsmedelsverket (16) som ett led i sin kompetensutveckling. Det var 11 kommuner som ville 

utveckla sin kompetens i samband med att de träffade Länsstyrelsen. Det var 4 kommuner 

som uppgav att distansutbildningar var ett alternativ till kompetensutveckling. Av dessa ligger 

en kommun långt ifrån närmsta större stad, medan de övriga tre ligger ca 50 km ifrån en stor 

stad. De kommunerna som svarade att de gjorde andra kompetenshöjande aktiviteter (3 st) 

berättade att de genomförde internutbildningar och olika projekt samt att de själva läste in sig 

på material de tyckte var relevant. På denna fråga hade kommunerna möjlighet att ge ett 

flertal svarsalternativ.  

 

 
Figur 3. Vägar för att utveckla kompetensen i kommunerna. Nästan alla kommunerna, 23 av 

25, går kurser när de vill förbättra kompetensen.  
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Arbetsmaterial 

För att underlätta arbetet använder kommunerna olika former av arbetsmaterial. 

Arbetsmaterialet kan bestå av vägledningar från Livsmedelsverket, faktablad, checklistor, 

beslutsmallar etc. Hur stort kommunernas behov av olika typer av arbetsmaterial är redovisas 

i diagrammet nedan.  

 

 
Figur 4. Behovet av arbetsmaterial. Många av kommunerna upplever att de har ett stort eller 

ganska stort behov av olika typer av arbetsmaterial. N=22 

 

Som synes i diagrammet har 17 (77 %) kommuner stort eller ganska stort behov av 

arbetsmaterial. Endast 2 stycken (9 %) uppgav att de har ett litet behov och ingen saknar 

behov av arbetsmaterial. Det var 3 (14 %) kommuner som uppgav att de hade ett visst behov 

av arbetsmaterial. Behovet av arbetsmaterial redovisas som klumpsumma, utan att särskilja på 

olika sorters arbetsmaterial. På frågan om kommunerna är nöjda med det arbetsmaterial de har 

i dagsläget skiljer tillfredställelsen både på det egna och på det material som kommer utifrån. 

De flesta är ganska nöjda med helheten. De tycker att det finns förbättringsmöjligheter både 

på det interna och det externa arbetsmaterialet. Överlag är kommunerna ganska nöjda med sitt 

interna material även om flertalet påtalar att det finns förbättringsmöjligheter och att de 

kontinuerligt jobbar med att anpassa sitt material. En intressant synpunkt som framkom var en 

kommun som önskade synkronisera sitt interna arbetsmaterial mer med datorprogrammet de 

använde till att rapportera kontrollen. Det externa arbetsmaterialet de svarande kommunerna 

använde kom främst från Livsmedelsverket. Kommunerna var överlag inte lika positivt 

inställda till Livsmedelsverkets material då det framfördes att vägledningarna var gamla och 

att de väntade på kontrollhandböckerna. Det framkom även att en kommun önskade mer 

gemensamt arbetsmaterial i hela landet för att öka samsynen.  

 

På frågan om vilka aktörer de ville skulle ge dem mer arbetsmaterial var Livsmedelsverket ett 

frekvent svar. Kommunerna fick ge flera svarsalternativ och då önskade sig 17 av de 25 

svarande kommunerna mer material från Livsmedelsverket. Det var även 8 kommuner som 

gärna såg att det kom mer material från Sveriges Kommuner och Landsting. Några av 

kommunerna, 4 st, utvecklade gärna eget material tillsammans med andra kommuner genom 
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samverkan. Även Länsstyrelsen, branscherna själva samt universitet och högskolor var det 4 

kommuner som gärna ville ta emot material ifrån. Ytterligare 4 kommuner kände inte att de 

hade något behov av mer material. Den kommunen som svarade att de ville ha mer 

arbetsmaterial från EU svarade det genom att säga att alla de uppräknade aktörerna var 

intressanta efter att svarsalternativen hade lästs upp.  

 

 
Figur 5. Aktörer från vilka det önskas mer arbetsmaterial. Svarsfördelningen på frågan om 

vilka aktörer de ville skulle ge ut mer material till dem.  

 

Det som framkom var att kommunerna ville att Livsmedelsverket skulle ge ut fler 

branschriktlinjer och handböckerna som är på väg. Det framkom önskemål om att Sveriges 

Kommuner och Landsting skulle komma med egna underlag eller riktlinjer angående taxan 

som tas ut vid för kontrollerna. De uppfattades även som att de skulle kunna hjälpa till med 

samsynen i landet.  

 

När de tillfrågade kommunerna ombads kommentera huruvida de ville ha arbetsmaterial från 

konsultföretag eller inte svarade kommunerna bland annat att konsultföretag skulle kunna 

vara intressanta men att det inte finns budgetutrymme för det. Andra åsikter som framkom var 

att det kan vara lite känsligt vid myndighetsutövande då det finns risk för att materialet 

”vinklas”. Med vinklas menade respondenten att materialet anpassas efter intressen och inte 

längre är helt objektivt. Det framkom också att det är bättre med en central organisation i 

landet, som Livsmedelsverket, för att samsynen ska bli mer enhetlig. Dock framkom det att 

konsulter kan vara kunniga och erbjuda specialiserad hjälp inom vissa områden samt tekniska 

hjälpmedel.  

 

De kommunerna som svarade att de inte hade något behov av mer arbetsmaterial tyckte att det 

redan fanns väldigt mycket. En av respondenterna svarade att de inte behövde mer utan bättre 

arbetsmaterial.  

 

 

Aktörer från vilka det efterfrågas mer material

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

E
U

S
LV

S
KL

K
on

su
ltf
ör

et
ag

S
am

ve
rk
an

A
nn

at

In
ge

t b
eh

ov



  

  24 

Stöd från Livsmedelsverket 

Livsmedelsverket erbjuder stöd till kommunerna i form av kurser, vägledningar, telefon och 

e-poststöd, webbforumet Livsteck.net och länsmöten. Frågan var hur de svarande 

kommunerna upplever det stödet de får. Frågan rörde även kurser och vägledningar men 

känslan under intervjuerna var att respondenterna i första hand tänkte på telefonstöd, e-

poststöd och webbforumet Livsteck.net när de besvarade frågan. Hur tillfredställda de var 

med stödet de fick ses i diagrammet nedan.  

 

 

 

 
Figur 6. Upplevelsen av Livsmedelsverkets stöd. Av de 22 kommunerna som svarade på den 

här frågan var 5 tillfredsställda eller mycket tillfredställda medan 6 var otillfredsställda. Det 

var 11 kommuner som svarade varken eller. 

 

Hälften av de svarande kommunerna, 11 av 22, betygsatte Livsmedelsverkets stöd med 

betyget 3 på en 5-gradig skala. Samtidigt som det var 5 kommuner som var tillfredställda eller 

mycket tillfredsställda med det stödet de fick så var det 6 kommuner som var otillfredsställda 

med stödet. Kommentarer som lämnades från dem som gav Livsmedelsverket ett gott betyg 

var att när man söker kontakt med dem så får man kontakt. Man tyckte även att 

Livsmedelsverket ger ett jättebra stöd och svarar snabbt på frågor. En annan respondent sa att 

svaret beror på hur frågan är ställd då de ger samma typ av svar som inspektörerna ger till 

verksamheterna, man måste hitta egna lösningar. Specifika frågor genererar bra svar medan 

generella frågor genererar dåliga svar. De som gav Livsmedelsverket betyget 3 kommenterade 

sina svar med att de kan upplevas som lite rädda ibland och säger för lite ibland. Man tyckte 

även att specialisterna ger bra svar på frågorna men att svaren är svävande från 

stödfunktionen. De som var missnöjda med det stödet som Livsmedelsverket erbjuder gav få 

kommentarer men det framkom ändå att det fanns förbättringsmöjligheter och att det i första 

hand var svaren på ställda frågor som kunde förbättras. 
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När kommunerna frågades om hur stödet kunde förbättras svarade 5 av de 25 kommunerna att 

de ville gå fler kurser, och det framfördes önskemål om att det kunde vara inom 

specialområden. Det var även några (3) kommuner som önskade mer juridiskt stöd. Denna 

fråga genererade få kvantitativa svar men desto fler kommentarer. Det framkom från flera håll 

att det hade blivit lättare att nå Livsmedelsverket den senaste tiden och att Livsmedelsverkets 

svar hade blivit bättre på sistone. Samtidigt var det många av de svarande kommunerna som 

upplevde att det kunde vara svårt att få tag på Livsmedelsverket och att det var ett långt 

avstånd mellan verket och inspektörerna. Det framkom även att några tyckte att de svaren som 

Livsmedelsverket gav var för generella. Det var några av kommunerna som önskade fler 

personliga besök från Livsmedelsverket och en av kommunerna önskade bli medbjudna på de 

statsinspektionerna som verket genomförde i kommunen. Det framkom även önskemål om att 

Livsmedelsverket skulle vara mer av en samtalspartner som man kunde föra dialog och 

resonera med. Vidare saknade man vissa vägledningar och samlad information om rättssäker 

myndighetsutövning. Det framkom önskemål om mer konkret hjälp till små kommuner, bland 

annat i form av färdiga mallar och beslutsförslag.  

 

 

 

Rättssäker kontroll 

Det frågades även om hur kommunerna säkerställer att kontrollpersonalen har den kunskapen 

de behöver. I denna fråga fanns möjligheten att ge flera svarsalternativ. Detta säkerställde 

kommunerna genom att kontinuerligt se över vilka behov som fanns. I några av kommunerna 

gjorde man kompetensplaner eller hade revisioner. Det var även vanligt att man bevakade 

kursutbudet och gick på de kurserna som var intressanta. I flera av kommunerna lät man 

inspektören/inspektörerna gå de utbildningar de själva kände att de hade behov av. I ett par av 

de svarande kommunerna var det beroende på om det fanns resurser och man föredrog 

Livsmedelsverkets kurser. En av kommunerna svarade att konsultföretag kan kännas oseriösa. 

Ett par av kommunerna svarade att man gick kurser som anordnades av både 

Livsmedelsverket och av konsultföretag. Inom vissa kommuner lärde man även av varandra 

inom förvaltningen. Det var ett flertal kommuner som lärde av varandra genom samverkan. I 

ett par av kommunerna hade kontrollpersonalen riktat in sig på olika områden, detta var i de 

större kommunerna i studien.  
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Figur 7. Hur kommunerna säkerställer att personalen har uppdaterade kunskaper. Av de 25 

svarande kommunerna svarade 23 st att de regelbundet gick kurser för att uppdatera gamla 

kunskaper eller för att lära sig nya saker. 

 

När kommunerna ombads svara på hur de såg till att livsmedelsinspektörerna hade de 

kunskaper de behövde svarade 23 av 25 att de lät inspektörerna gå kurser. Dock var det bara 3 

st som använde sig av möjligheten att gå distanskurser. Genom att samverka med andra 

kommuner var det 7 kommuner som såg till att de hade den kunskapen de behövde. Det var 5 

kommuner som genom möten med Länsstyrelsen såg till att ha uppdaterade kunskaper. 

Samtidigt var det 8 kommuner som genom möten med Livsmedelsverket uppdaterade sina 

kunskaper. De 2 kommunerna som svarade ”annat” ägnade sig åt egen inläsning av material.  

 

Kommunerna ombads även att svara på hur de gjorde för att säkerställa att 

kontrollverksamheten var rättssäker och höll hög kvalitet.  

 

Tabell 1. Hur kommunerna gör för att säkerställa att kontrollen håller hög kvalitet och är 

rättssäker. N=20, flera svarsalternativ tillåtna. 

Utbildning och annan kompetensutveckling 13 

Samverkan med andra kommuner 11 

Annat 10 

 

Förutom att se till att kontrollpersonalen har uppdaterade kunskaper och rätt utbildning var det 

nästan lika vanligt att samverka med andra kommuner. Det genomfördes saminspektioner 

både mellan olika kommuner och inom samma kommun för att öka samsynen. I en kommun 

gjorde man även studiebesök till andra kommuner för att lära av varandra. Andra åtgärder 

som vidtagits av kommunerna var tvåmannasignering av dokument och användandet av 

mallar och checklistor. Man tittade även på diverse rättsfall och domar som man hittade på 

Internet. Planering av kontrollen uppgavs också som en metod då det gjorde att alla 

verksamheterna fick den kontrolltiden de skulle ha. Det fanns även en kommun som gjorde en 

egentillsyn och internrevision av kontrollen.  
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Forum Miljö & Hälsa 

Med anledning av att studien görs i samarbete med Forum Miljö & Hälsa finns det några 

frågeställningar rörande företagets tjänst Kunskapsbanken. Kunskapsbanken är en databas 

med fakta, anpassad för miljö- och hälsoskydd.  

 

Det är av intresse att veta hur ofta de kommuner som abonnerar på tjänsten använder sig utav 

den. Som synes i figur 8 är användandet av databasen ganska begränsat. Detta ledde till att 

resterande frågor som rör Kunskapsbanken påverkades negativt då det var svårt att uttala sig 

om en tjänst som man inte använt så mycket.  

 

 
Figur 8. Hur ofta kommunerna använder sig av Forum Miljö & Hälsas tjänst 

Kunskapsbanken. Av de 25 kommunerna som svarade på frågan var det bara 1 som använde 

sig av Kunskapsbanken ofta. Detta trots att alla kommunerna abonnerar på tjänsten. 

 

 

Den kommunen som använde sig av Kunskapsbanken flera gånger per vecka uppgav att den 

var uppdaterad. Flera av de andra uppgav att den var mer inriktad på miljö- och hälsoskydd. I 

ett par fall pratade jag med miljöchefen som sa att miljöinspektörerna och hälsoskydd 

använder den, men att den inte används på livsmedelssidan. Flera av de andra berättar att de 

varit inne och tittat på den men att de får information från andra håll.  

 

När kommunerna frågades om de kunde komma på något område som Kunskapsbanken 

kunde kompletteras med svarade de flesta att de hade använt den för lite för att kunna uttala 

sig. En av kommunerna svarade att det var mycket miljö på sidan och att det önskades mer 

som var relevant för livsmedelskontrollen. Ytterligare ett önskemål var att komplettera den 

med områdena tobak, folköl och receptfria läkemedel. 

 

På frågan om vad som skulle kunna förbättras med Kunskapsbanken för att den skulle bli ett 

mer använt verktyg kommer det flera olika svar. Förslag på nya funktioner var ett 

diskussionsforum och nyhetsbrev vid varje uppdatering. Det framfördes att Forum Miljö & 

Hälsa var dåliga på att marknadsföra sig och att de måste synliggöra sig mer. Det kom även 

fram att vissa kommuner tyckte att innehållet var dåligt uppdaterat och kändes föråldrat, samt 

att det var rörigt på sidan och att Kunskapsbanken inte kändes färdig. Samtidigt var det 12 
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kommuner som svarade att de hade använt Kunskapsbanken för lite för att kunna uttala sig 

om dess förbättringspotential. Det var 5 kommuner som sa att de skulle använda sig mer av 

Kunskapsbanken om innehållet blev vassare, fylligare och mer aktuellt.  

 

När kommunerna ombads berätta om helhetsupplevelsen av Kunskapsbanken framkom, 

förutom ovan nämnda saker, att det var ganska bra eller verkade ganska bra. Det framkom 

även att det verkade vara bättre på miljösidan än på livsmedelssidan. Någon tyckte att 

databasen var dålig efter att ha besökt den en gång. En annan kommun tyckte att det var en 

bra idé och hoppades på att Kunskapsbanken ska utvecklas ytterligare då den har potential att 

bli ett ”riktigt bra verktyg”, framförallt för nya inspektörer.  

 

Andra saker som kom fram i samtalen med kommunerna var att PIK-mötena är viktiga. PIK 

står för Projektinriktad kontroll. Framförallt de små kommunerna behöver utbytet som sker 

vid samarbeten i länet och som en ökad kommunikation innebär. En kommun lyfte frågan om 

att en inspektör behöver kunna lite om arbetsmiljö och ritningsgranskning för att kunna göra 

ett bra jobb. Kunskap är en färskvara och utbildning måste ske kontinuerligt. Det ska inte vara 

för dyrt utan så att alla kan gå, samtidigt ska det vara större variation i kurserna, var några av 

synpunkterna som framkom.  
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 

Intervjun med Nils Alesund på SKL var ganska kort och tog 5-10 minuter. Trots den korta 

tiden framkom det mycket intressant. Att intervjun inte spelades in och transkriberades 

påverkar studien negativt men är av mindre betydelse. Detta för att det var en kort intervju 

och svaren mestadels var underlag för enkätutformningen. Nils Alesund har dessutom läst 

igenom rapporten innan den publiceras för att minska risken för feltolkningar (pers. med. 

Alesund, 2012).  

 

Intervjun med Per Gustavsson på Livsmedelsverket spelades inte heller in. Det var en lång 

intervju på ca 1,5h där det framkom mycket intressant. Att intervjun inte spelades in är 

naturligtvis även denna gången negativt för studiens kvalitet men eftersom Gustavsson 

korrigerade anteckningarna efter intervjun är den ändå lämpligt referensmaterial. Även 

Gustavsson har läst igenom rapporten före publicering (pers. med. Gustavsson). Både Aleund 

och Gustavsson har läst och kommenterat uppsatsen under arbetets gå och kommit med 

relevanta synpunkter och kommentarer.  

 

Att telefonintervjuerna inte spelades in gjorde troligtvis att alla som svarade i telefon gick 

med på att svara på frågorna. Om intervjuerna hade spelats in är det rimligt att räkna med ett 

betydande bortfall från studien. Faktumet att intervjuerna inte spelades in, transkriberades och 

kodades är dock negativt för studiens kvalitet, framförallt på de frågorna som genererade 

kvalitativa svar snarare än kvantitativa svar. Att bara ha antecknat svaren gör det betydligt 

svårare att på ett vetenskapligt sätt analysera dem. Detta då det inte går använda några längre 

citat. Det finns även en ökad risk för feltolkningar av svaren och att vissa svar inte antecknats.  

 

De 3 kommunerna som inte har svarat på enkäten svarade inte i telefon trots upprepade försök 

att nå dem. Ett alternativ hade varit att bara skicka ut enkäten via e-post och hoppas på svar, 

men då kommentarerna har varit väldigt värdefulla kändes det inte aktuellt. De enkäterna som 

ändå har skickats ut via e-post har skickats efter önskemål från kommunrepresentanten.  

 

Enkätens utformning visade sig tidigt vara mindre lämplig för telefonintervjuer. Däremot 

verkade den vara ganska lämpligt utformad för utskick då alla de utskickade enkäterna kom 

tillbaka ifyllda. Eijlertsson bok Enkäten i praktiken (2005) är mest inriktad på den typen av 

enkäter.  

 

Enkätens olämplighet för telefonintervjuer kan ligga i att frågorna var slutna men uppmanade 

till öppna svar. Det gjorde att flertalet av respondenterna började prata fritt efter att frågan 

ställts. Det gav många värdefulla synpunkter och kommentarer men försvårade den numeriska 

bearbetningen då det ofta var svårt att kategorisera svaren i förutbestämda kategorier. 

Eftersom att enkäten hade utformats med svarsalternativ efter intervjuerna med SKL och SLV 

fanns det inte heller kategorier som passade alla svaren. Många gånger svarade 

kommunrepresentanterna saker som SLV och SKL inte hade tagit upp, och andra gånger 

användes olika begrepp för samma sak.  

 

När enkäterna sedan bearbetades i Excel var det vissa av svaren som kategoriserades in i nya 

kategorier, eftersom det inte hade funnits någon lämplig kategori till dem från början. Det är 

även vissa frågor där svarsfrekvensen ser låg ut. Några av dessa besvarades av alla 
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respondenterna men det gick inte att kategorisera in svaren utan kommentarerna användes 

istället.  

 

Tyvärr har inga av frågorna bearbetats i något statistikprogram. Detta beror delvis på det lilla 

urvalet. En annan orsak är att syftet med studien inte var att visa skillnader mellan olika 

kommuner utan att kartlägga kompetensbehoven. En likhet är till exempel att 23 av 25 

kommuner ville gå kurser för att utveckla kompetensen. En annan orsak till att inga skillnader 

är redovisade är att kommunerna inte har delats in i stora och små, eller efter geografi. Detta 

då antalet deltagande kommuner var lågt och inga tydliga grupperingar uppstod. Se figur 1.  

 

Att kommunerna inte har delats upp i kategorier efter befolkningsmängd, kontrollobjekt eller 

geografiskt läge beror på att det lilla urvalet. Det var mestadels små kommuner som abonnerar 

på Kunskapsbanken, och merparten av dem låg i Götaland eller Svealand. Det lilla urvalet i 

sig är inte den enda orsaken, som kan ses i figur 1 finns det ingen lämplig gruppindelning. 

Man kan dock se att sambandet mellan antalet kontrollobjekt och antalet kommuninvånare är 

linjärt.   

 

Det är möjligt att resultaten hade sett annorlunda ut om urvalet hade varit större. Likaså skulle 

resultatet kunna påverkas av en större geografisk spridning. Men både Alesund och 

Gustavsson är överrens om att det inte är var kommunerna ligger som påverkar deras 

kompetensbehov. Gustavsson lyfter fram att det är hur organisationen runt kontrollen är som 

avgör då samma typ av anläggning kräver samma kontrollkompetens oavsett var den ligger. 

Däremot har en större organisation större möjligheter att specialisera sig och att skaffa den 

kompetensen de behöver (pers. med. Alesund och Gustavsson, 2012).  

 

Om man istället valt att inkludera samtliga kontrollmyndigheter i Sverige och fokuserat på 

deras kompetensbehov utan att undersöka hur Kunskapsbanken kan förbättras hade krävt en 

annan metod. Då hade det istället varit lämpligt med en enkät som skickades ut via e-post 

eller brev. Nackdelen är att man då inte hade fått lika många kommentarer och att en 

pilotstudie hade behövts för att utvärdera enkätens utformning.  
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Resultatdiskussion 

När kommunerna tillfrågades om inom vilka områden de önskade kompetensutveckling 

svarade 13 av de 25 kommunerna att de kontinuerligt jobbade med att ha rätt kompetens. Att 

de andra kommunerna hade områden där de planerar eller känner att de behöver 

kompetensutveckling tyder på att även de andra ständigt jobbar på att ha rätt kompetens. 

Enligt Nils Alesund har de nyutbildade livsmedelsinspektörerna en bra kompetens, även om 

de som läst breda miljöutbildningar kan ha dålig koll på livsmedelshantering (pers. med. 

Alesund, 2012).  

 

Det var inga stora skillnader inom vilka områden kommunerna och Gustavsson på 

Livsmedelsverket såg kompetensbehov. Gustavsson hänvisar till FVOs kontroller där de 

funnit brister i hur mycket Sveriges kontrollmyndigheter kan om kontaminanter såsom olika 

kemiska agens (tungmetaller, gifter, mm). Det har även funnits brister i kunskapen kring 

HACCP, provtagning, kemiska agens, materialkunskap, toxikologi och lagstiftning som har 

med kemi att göra. Även ”tillämpad kontrolljuridik” som att det kan vara svårt att skriva 

beslut, även om det är mycket beroende på inspektörernas utbildningsbakgrund. Andra 

områden som Gustavsson tog upp var en engelskautbildning inom kontrollområdet för att 

kunna fylla i RASFF-blanketter (pers. med. Gustavsson, 2012). RASFF-blanketterna håller på 

att ersättas av ett nytt rapporteringssystem på en webbaserad plattform (SLV, 2012b, NKP del 

3). Några av de områdena där kommunerna i den här studien ville utveckla sin kompetens var 

livsmedelslagstiftning, övrig lagstiftning, mikrobiologi, tillsynsmetodik, toxikologi, 

märkning, kosttillskott, vatten, retorik mm. Flera av områdena är samma, även om de 

benämns med olika ord. Exempelvis är HACCP, provtagning, ”tillämpad kontrolljuridik” 

ungefär samma som tillsynsmetodik, riskbedömning, retorik och till viss del lagstiftning.  

 

Då 23 av 25 kommuner gärna gick kurser för att kompetensutveckla organisationen kan det 

tyckas märkligt att endast 4 uppgav att kurser på distans var intressanta. Det framhölls att 

fysiska möten för diskussioner och tillämpningsövningar var viktiga. Tidigare har 

Livsmedelsverket och utbildningsföretaget MENY arbetat fram en webbkurs i HACCP, vilket 

är ett lyckat exempel på hur den moderna tekniken kan användas (SLV, 2009). 

  

Gustavsson (pers. med. 2012) framhåller att det är bra om kontrollmyndigheterna samarbetar 

mer. Detta för att utnyttja den kunskapen som finns i kollektivet. Alla kan inte kunna allting. 

Gustavsson hävdar även att livsmedelsinspektörerna har den kunskapen det är möjligt för dem 

att ha. Om man vill att de ska ha en annan kompetens får man ändra i systemet (pers. med. 

Gustavsson, 2012). Det var 21 kommuner som utvecklade sin kompetens genom att samverka 

med andra kommuner. Det var endast 3 st som berättade att de ägnade sig åt inläsning och 

internutbildning för att lära sig mer. Troligtvis läser merparten av Sveriges 

livsmedelsinspektörer in sig på det de känner ett behov av att kunna. Anledningen till att en så 

liten del av kommunerna svarade att de ägnade sig åt inläsning kan troligtvis vara att de inte 

tänkte på det.  

 

Att 17 av 25 kommuner upplever att de har ett ganska stort eller stort behov av arbetsmaterial 

belyser hur viktigt det är. Flera av kommunerna samverkade med andra kommuner för att ta 

fram gemensamt arbetsmaterial. Arbetsmaterialet sågs som en del av processen till ökad 

samsyn i Sverige. Det efterfrågades också mer arbetsmaterial från främst Livsmedelsverket. 

Att den centrala myndigheten gav ut riksgemensamt material sågs också som en del av 

samsynen. Dock framförde en kommun att de inte behövde mer utan bättre arbetsmaterial. 
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Man kan fråga sig om bättre arbetsmaterial innebär att det är riksgemensamt eller att det är 

anpassat efter lokala förhållanden.  

 

Vo (2012) kom i sin studie fram till att en ökad samsyn inom Stockholms län skulle gynna 

arbetssituationen och ge en mer rättssäker kontroll. Ett av förslagen för att nå detta var att ta 

fram gemensamma dokumentmallar. Under telefonsamtalen till de medverkande kommunerna 

i den här studien framkom också önskemål om mer gemensamt material. I Livsmedelsverkets 

undersökning av kompetensförsörjningen till den offentliga livsmedelskontrollen 2009 

framkom det att material som tillhandahölls av Livsmedelsverket fick en 

”kvalitetsstämpel”(SLV, 2009). Även under den här studien om kompetensbehovet hos 

Forum Miljö & Hälsas abonnenter framkom det önskemål om att materialet skulle komma 

från Livsmedelsverket eftersom en central organisation ledde till en mer enhetlig samsyn. En 

av respondenterna svarade att det kunde vara lite känsligt med konsultföretag vid 

myndighetsutövning. 

 

Upplevelsen av Livsmedelsverkets stöd var ganska spridd och sträckte sig från mycket 

tillfredställd till otillfredsställd. Vad detta beror på är svårt att säga. Gustavsson (pers. med. 

2012) berättade att svaren på ställda frågor inte alltid motsvarade förväntningarna. I denna 

studie framkom från en av de större kommunerna att generella frågor ger generella svar och 

att specifika frågor ger specifika svar, på ungefär samma sätt som livsmedelsinspektörerna 

svarar på frågor från verksamheterna.  

 

Merparten av kommunerna säkerställer att den livsmedelskontroll som genomförs i 

kommunen är rättssäker genom att låta kontrollpersonalen gå kurser och genom samverkan 

med andra kommuner. De åsyftade kurserna kan antas vara inom områden där de bedömer att 

de behöver kompetensutveckling (se figur 2). Enligt Gustavsson (pers. med. 2012) behöver 

kontrollpersonalen dessutom kunna mer om livsmedelskunskap och livsmedelsteknologi. 

Kontrollpersonalen behöver veta vad som händer, vilka råvaror, processer och utrustning som 

används i den verksamheten som inspekteras. Detta för att de ska kunna bli effektivare i 

kontrollen, värdera svar kritiskt, veta vad man ska titta på och för att det ger självförtroende. 

Även Alesund (pers. med. 2012) beskriver problematiken med att kontrollpersonal som har en 

bred miljöutbildning ibland kan vara dåligt insatta i livsmedelshanteringen.  

 

Alla de kommunerna som kontaktades hade abonnemang på tjänsten Kunskapsbanken. Då 

tjänsten kostar pengar är det förvånande att det var så få som använde sig av den regelbundet. 

En möjlig anledning kan vara att det är högre upp i organisationen beslutet har tagits och att 

det sedan inte har förankrats ordentligt bland kontrollpersonalen. Andra möjliga orsaker är att 

Kunskapsbanken inte upplevs som ett värdefullt arbetsredskap, precis som flertalet 

kommentarer antyder. Ytterligare en anledning kan vara att Livsmedelsverket tillhandahåller 

Livsteck.net. Då Livsteck.net är den primära källan för information till kontrollen där 

vägledningar och annan information har samlats samt ett forum för inspektörer (SLV, 2012b, 

NKP del 2) kan det hända att vissa av inspektörerna tycker att Kunskapsbanken är överflödig. 

 

Ytterligare en orsak till att Kunskapsbanken inte används så flitigt som man kunde ha trott, 

kan vara att kontrollpersonalen inte har gett den en riktig chans. Om de bara har varit inne på 

sidan någon gång under tiden den varit under uppbyggnad kan ett första mindre bra intryck 

finnas kvar. När telefonintervjuerna gjordes framkom att Forum Miljö & Hälsa var ganska 

osynliga och dåliga på att marknadsföra sig. Det är fullt möjligt att användandet av tjänsten 

skulle öka om det skickades ut påminnelser i form av nyhetsbrev regelbundet.  
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Det stödet som Livsmedelsverket erbjuder i form av kurser och vägledningar är uppskattat. 

Däremot är stödfunktionens uppskattning skiftande beroende på vem man frågar. Vissa tycker 

den är jätte bra medan andra är missnöjda med svaren. 
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Slutsatser  
Kommunerna jobbar kontinuerligt med att ha rätt kompetens. Det gör de genom att bevaka 

kursutbudet och gå de kurserna som de tycker sig ha ett behov av. Några av de populärare 

områdena för tillfället var livsmedelslagstiftning, märkning och retorik mm. Det framhålls i 

tidigare studier (SLV, 2009) och i samtal med Gustavsson (pers. med. 2012) att det är viktiga 

områden. Konsultföretag som kan erbjuda bra kurser kan komplettera Livsmedelsverket.  

 

Arbetsmaterialet upplevs som väldigt viktigt för en stor del av respondenterna. 

Respondenterna efterfrågar i första hand mer och bättre arbetsmaterial från Livsmedelsverket 

vilket kan göra det svårt för Forum Miljö & Hälsa att utveckla nytt material. Däremot finns 

det förbättrings möjligheter för deras tjänst Kunskapsbanken som de kan jobba vidare med.  

 

Kommunerna önskar en större samsyn i landet och vill att Livsmedelsverket ska ta en ledande 

roll i att samordna kontrollen. Vidare behöver Livsmedelsverket jobba mer med de områden 

där det riktas kritik från FVO. När kontrollhandböckerna och de nya vägledningarna släpps 

antas även kommunerna börja jobba med de områdena.  
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Bilaga 1 Enkäten med följebrev 
 

Till er som jobbar med livsmedelstillsyn 
 

Jag heter Lisa Andersson och läser livsmedelstillsyn på SLU, Uppsala. Jag skriver mitt 

examensarbete i samarbete med Forum Miljö & Hälsa. På uppdrag av dem ska jag undersöka 

vilket kompetensbehov som finns i de kommunerna som abonnerar på deras tjänst 

Kunskapsbanken. Detta för att de bättre ska kunna anpassa sina tjänster efter vad kunderna 

efterfrågar.  

 

Ni ombeds svara på enkäten tillsammans med övriga kommuner som abonnerar på tjänsten 

Kunskapsbanken.  

 

Ert deltagande är frivilligt men det betyder mycket för studiens kvalitet att ni tar er tid att 

svara på frågorna. Försök svara så fullständigt som möjligt på frågorna och lämna gärna 

kommentarer till era svar. På flera av frågorna får ni gärna markera flera alternativ. När ni 

svarat på frågorna skickar ni tillbaka filen med era svar och kommentarer. Gör detta så snart 

som möjligt, dock senast v 18. Ett påminnelse-mail kommer att skickas ut v 17, ifall ni inte 

har returnerat enkäten innan dess.  

 

Era svar behandlas konfidentiellt. 

 

I rapporten kommer det inte gå att urskilja enskilda kommuner utan de kommer delas upp i 

kategorier efter antal kontrollobjekt och kommuninvånare. Forum Miljö & Hälsa kommer 

dock att få tillgång till era svar för internt bruk. Examensarbetet kommer att redovisas inför 

handledare, examinator, opponenter, övriga kursdeltagare samt Forum Miljö & Hälsa i juni. 

Efter att examensarbetet är godkänt finns möjlighet att ta del av resultatet genom att kontakta 

undertecknad eller Forum Miljö & Hälsa. 

 

Om ni har några problem att besvara frågorna eller har synpunkter på frågeformuläret, 

kontakta då gärna Lisa Andersson på telefon 073-756 71 02 eller 070-034 99 01 (säkrast efter 

kl 10.00) eller via e-post liisa_andersson87@hotmail.com.  

 

Trots att enkäten medför merarbete för er, hoppas jag ändå att ni vill hjälpa mig genom att 

svara på frågorna. 

 

 

Tack på förhand för er medverkan! 

 

 

Uppsala, april, 2012 

 

Lisa Andersson 

Student livsmedelstillsyn, SLU, Uppsala 
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Enkät till medverkande kommuner 

 

Namn på respondenten: 

Kontaktinformation till respondenten: 
För att kunna ställa eventuella följdfrågor 

 

 

Bakgrundsfrågor 

Antal kontrollobjekt i kommunen: 

Antal invånare i kommunen: 

 

 

 

1) Inom vilka områden skulle kompetensutvecklande aktiviteter behövas inom 

livsmedelskontrollen i er kommun? Markera de förslag som är aktuella för er och fyll på med fler vid 

behov. Lämna gärna kommentarer till era svar. 
a) Livsmedelslagstiftningen 

b) Förvaltningslagen 

c) Kommunallagen 

d) Bygglagen 

e) Övriga lagar/juridik/lagtolkning/skrivande av myndighetsbeslut 

f) Mikrobiologi 

g) Märkning och redlighet 

h) Livsmedelskunskap och livsmedelsteknologi 

i) Råvaror 

ii) Processer 

i) Toxikologi/kemi 

i) Tungmetaller 

ii) Gifter 

iii) Tillsatser 

iv) Övriga främmande ämnen 

j) HACCP, riskanalys, riskbedömning 

k) Kommunikation i myndighetsutövning, retorik 

l) Språkkurser för att lättare kommunicera med verksamhetsutövare 

i) Språk som vore extra bra att kunna i er kommun? 

m) Engelska – hur man förstår och fyller i RASSF-blanketter 

n) Datakunskap 

o) Tillsynsmetodik (ex revision, provtagning) 

p) Annat 

q) Behövs ingen kompetensutveckling 

 

 

2) På vilka sätt vill ni utveckla er kompetens? Markera de förslag som är aktuella för er och fyll på 

med fler vid behov. Lämna gärna kommentarer till era svar. 
a) Kurser 

b) Distansutbildningar 

c) Samverkan med andra kommuner 

d) Möten med Länsstyrelsen 

e) Möten med Livsmedelsverket (tillsynsvägledning) 

f) Annat 

g) Behöver inte utveckla kompetensen 
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3) Är ni tillfreds med det arbetsmaterialet ni har i dagsläget? Ange på skala 1-5 där 1 är 

mycket tillfredställd och 5 är mycket otillfredsställd. 1=mycket tillfredställd, 2=tillfredställd, 

3=varken eller, 4=otillfredsställd, 5=mycket otillfredsställd. Lämna gärna kommentarer till era svar. 
a) Vägledningar från Livsmedelsverket 

b) Faktablad från Livsmedelsverket 

c) Faktablad från andra aktörer 

d) Checklistor 

e) Beslutsmallar 

f) Annat 

 

 

4) Hur stort är erat behov av olika typer av arbetsmaterial? Ange på skala 1-5 där 1 är inget 

behov och 5 är stort behov. 1=inget behov, 2=litet behov, 3=visst behov, 4=ganska stort behov, 5=stort 

behov. Lämna gärna kommentarer till era svar. 
a) Vägledningar från Livsmedelsverket 

b) Faktablad från Livsmedelsverket 

c) Faktablad från andra aktörer 

d) Checklistor 

e) Beslutsmallar 

f) Annat 

 

 

5) Från vilka aktörer efterfrågar ni mer arbetsmaterial? Markera de förslag som är aktuella för er och 

fyll på med fler vid behov. Lämna gärna kommentarer till era svar. 
a) EU 

b) Livsmedelsverket 

c) Sveriges kommuner och landsting 

d) Konsultföretag 

e) Genom samverkan med andra kommuner 

f) Annat 

 

 

6) Vilket stöd får ni i nuläget från Livsmedelsverket? Markera de förslag som är aktuella för er och 

fyll på med fler vid behov. Lämna gärna kommentarer till era svar. 
a) Kurser 

b) Vägledningar 

c) Telefon/mail-stöd 

d) Webforum 

e) Länsmöten 

f) Annat 

 

 

7) Hur tillfredställande upplever ni att stödet som Livsmedelsverket erbjuder är? Gradera på 

en skala 1-5 där 1 är mycket tillfredställ och 5 är mycket otillfredsställd. 1=mycket 

tillfredställd, 2=tillfredställd, 3=varken eller, 4=otillfredsställd, 5=mycket otillfredsställd. Lämna gärna 

kommentarer till era svar. 
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8) I vilken form skulle ni vilja ha mer stöd från Livsmedelsverket? Markera de förslag som är 

aktuella för er och fyll på med fler vid behov. Lämna gärna kommentarer till era svar. 
a) Kurser 

b) Vägledningar 

c) Telefon 

d) E-poststöd 

e) Möten 

f) Webforum 

g) Hemsidan 

h) Annat, specificera  

 

 

9) Har ni några kompetensbehov eller andra behov som ni känner att SLV inte kan/bör hjälpa 

er med? (Exempelvis kommunjurist, administratör, mm). Markera det förslag som är aktuella för 

er. Om ”ja” skriv vad. Lämna gärna kommentarer till era svar. 
a) Ja: ___________ 

b) Nej 

 

 

10) Hur gör ni för att säkerställa att personalen har uppdaterade kunskaper inom alla 

områden? Markera de förslag som är aktuella för er och fyll på med fler vid behov. Lämna gärna 

kommentarer till era svar. 
a) Kurser 

b) Distansutbildningar 

c) Samverkan med andra kommuner 

d) Möten med Länsstyrelsen 

e) Möten med Livsmedelsverket (tillsynsvägledning) 

f) Annat 

g) Behöver inte utveckla kompetensen 

 

 

11) Hur gör ni för att säkerställa att kontrollverksamheten är rättssäker och håller hög kvalitet? 
Markera de förslag som är aktuella för er och fyll på med fler vid behov. Lämna gärna kommentarer till era 

svar. 
a) Utbildning och annan kompetensutveckling  

b) Samverkan med andra kommuner  

c) Jämförelser med andra kommuner 

d) Annat 

 

 

 

 

Forum Miljö & Hälsa 

 

12) I vilken utsträckning använder ni er av Forum Miljö & Hälsas Kunskapsbanken i ert 

arbete?  

a) Flera gånger/vecka 

b) Ca 1 ggr/vecka 

c) Ca 1 ggr/månad 

d) Sällan 

e) Ingenting 
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13) Saknar ni några områden/någon information som kunskapsbanken skulle kunna 

kompletteras med? 

a) Nej 

b) Ja, vilka? 

 

 

14) Om ni/du inte använder Kunskapsbanken regelbundet, vad skulle kunna förbättras för att 

öka intresset av att använda Kunskapsbanken? 

a) Abonnemang till alla inspektörerna 

b) Annan sidlayout  

i) Förslag på förbättringar 

c) Mer omfattande innehåll 

i) Förslag på innehåll 

 

 

15) Vilken är er helhetsupplevelse av Kunskapsbanken? 

 

 

16) Upplever ni att den informationen som samlats på Kunskapsbanken är relevant för era 

behov?  

 

 

17) Övriga synpunkter/tankar? Något ni vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


