Det goda mötet

Goda exempel från livsmedelskontrollen

Det goda mötet

Många livsmedelsföretagare upplever att den offentliga
kontrollen innebär en rad administrativa svårigheter.
Landsbygdsdepartementet vill bidra till en positiv utveckling av kontrollen och lyfta fram att det också finns
mycket positivt att ta fasta på i livsmedelskontrollen.
För att hitta goda exempel i livsmedelskontrollen departementet identifierat och analyserat 10 goda exempel
från olika delar av Sverige, när det gäller kommuner och
myndigheter som har lyckats väl i sina kontakter med företagen. Arbetet har lett fram till denna inspirationsskrift
om det goda mötet.
Som underlag för rapporten har intervjuer genomförts
med livsmedelsinspektörer i 12 kommuner, vilka från
företagarnas sida uppfattats som goda kontakter och
motparter. Urvalet av inspektörer har gjorts med hjälp
av rekommendationer från livsmedelsföretagare och
olika organisationer som har kontakt med företagare.
Urvalet av kommuner är tämligen spritt över landet,
från Båstad kommun i söder till Sorsele/Malå kommuner i norr. De inspektörer som intervjuats har stor
spridning i arbetslivserfarenhet och skilda utbildningsbakgrunder, från fyra års universitetsstudier till
arbetslivserfarenhet från privata livsmedelsföretag.
Skillnader i kommunernas storlek gör också att det är
stora skillnader i hur många livsmedelsinspektörer det
arbetar i varje kommun, från en till knappt 20 stycken.
Inspektionen
Förberedelse
Det är viktigt att som livsmedelsinspektör vara väl förberedd inför inspektionen. Företagaren förväntar sig
att inspektören är insatt i deras verksamhet oavsett om
det gäller t.ex. pizzeria, skolkök, butik eller livsmedelstillverkning. Detta och genomgång av tidigare rapporter så inspektören vet vad som sagts tidigare och
vem som är ansvarig för verksamheten är av största
vikt för ett lyckat möte mellan livsmedelsföretagaren
och inspektören. Ett värdefullt hjälpmedel i detta kan
vara de branschriktlinjer som finns.

leras, på ett vänligt men neutralt sätt presenterar sig
med namn, varifrån man kommer, förklarar varför
man är där och tar i hand är för de flesta självklarheter.
Fotografering under inspektioner är ofta värdefullt,
men bör föregås av acceptans från företagaren.
Positiv inställning
En god kommunikation bygger på att båda parter vill
något positivt. När inspektören redan från början lyssnar och skapar en god relation till företagaren blir det
sedan lättare i kontakterna. En glad, avspänd, öppen
och positiv ton ger en lättare ingång i inspektionen.
En inspektör som ger beröm och även ser positiva
saker bidrar till att det blir det lättare för företagaren
att ta till sig påpekanden om brister och ger ofta även
bättre kontrollresultat. Att inspektören på ett positivt
sätt ber företagaren vara delaktig i inspektionen och
ber denne berätta om hur allt fungerar, ställer uppmuntrande frågor och diskuterar olika frågor för att
klargöra så inte missförstånd uppstår är också fruktbart. Det är uppskattat när inspektören ger tips och
goda exempel.
Medkänsla
För företagaren verkar det vara viktigt att inspektören visar medkänsla, kan anpassa sig till situationen,
skapar en avslappnad relation och försöker förstå hur
företagaren känner sig och reagerar vid en inspektion.
Företagarna ska inte behöva vara nervösa och oroliga.
Att tycka om människor, respektera dem man möter
och att tycka det är roligt att göra inspektioner är
viktiga ingredienser för ett lyckat möte.
Språk
Det är viktigt att inspektören försäkrar sig om att
företagarna förstår vad som sägs och att inspektören är
tydlig i formuleringar. Det språk livsmedels inspektörer använder ska vara enkelt och det gäller att kunna
anpassa sig till de personer man möter. Bland annat
skall svåra ord undvikas. Ibland kan det dock vara svårt
att föra ett samtal, framför allt med personer som inte
har svenska som sitt modersmål.

Förhållningssätt under inspektionen
Etikett
Att inspektören tar kontakt med den ansvariga personen för den livsmedelsverksamhet som ska kontrol-
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Delaktighet och helhetssyn
Genom att uppmuntra företagaren att berätta om sin
verksamhet får man som inspektör reda på hur verksamheten fungerar och vilka kunskaper företagaren
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har om sin verksamhet. Detta ger även den effekten
att inspektören också kan lära sig en del nytt och
bygga upp mer erfarenhet. Inspektören måste kunna
lyssna men ändå styra samtalet bl. a så att företagaren
kan resoneras till att lämna ett förslag som inspektören kan acceptera vid en avvikelse. Naturligtvis är det
viktigt att det är företagaren som har ansvaret för att
hitta lösningen, men ibland kan det vara mest fruktbart att få denne att nå dit genom resonemang med
öppna frågor. En inspektör som ställer en öppen fråga
kring en avvikelse istället för att påpeka bristen direkt
kan lättare skapa en vilja hos företagaren att ändra
problemet utan att framkalla negativa reaktioner.
Förmågan att kunna ställa rätt frågor bör alla öva
sig i. Ibland kan företagaren ha svårt att sätta ord på
hur de skapar livsmedelssäkerhet, även om denne vet
hur man gör. Då är det särskilt viktigt att komma ihåg
att det gäller att säkerställa att den mat vi konsumenter äter är säker och att vi inte riskerar vår hälsa när vi
äter den, så att inte inspektionen fastnar i detaljer.
Oanmälda besök
Inspektioner är ofta oanmälda, vilket lätt gör företagaren nervös. En inkännande inspektör anpassar sig i
denna situation och är extra noga med att ge positiva
omdömen och att i största mån avdramatisera situationen. Vid en extra känslig tidpunkt, som t.ex. vid
lunchrusning, är det särskilt viktigt för inspektören

att vara smidig så han eller hon inte hindrar verksamheten.
Avslut
Vid avslutningen gäller det att knyta ihop säcken och
att livsmedelsinspektören gör en sammanfattning av
inspektionen och försöker få företagaren förstå vilka
brister som inspektören anser finns, motiverar dessa
samt pratar om vad som härefter kommer att ske. Att
inspektören även redovisar bra saker och försöker
skapa en god relation är särskilt viktigt i detta skede,
i synnerhet om företagaren haft allvarligare avvikelser. En livsmedelsföretagare som inte förstår skälen
till anmärkningen kanske inte heller kan åtgärda en
avvikelse.
Vissa företagare behöver veta var vissa saker står i
lagstiftningen. Då bör inspektören berätta det.
Inspektören måste också ha god förmåga att kunna
ändra sig, likväl som företagaren måste kunna inse att
inspektören har rätt.
En inspektör måste också ha förmågan att säga
ifrån, peka med hela handen och tala om vad som gäller. I en sådan situation är det särskilt viktigt att ge ett
professionellt intryck och inte ge uttryck för känslor.
Självklart ska inga nya synpunkter och avvikelser
komma i den efterföljande rapporten utan företagaren ska känna igen vad som gåtts igenom.
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Tips och tankar
Christoffer Höstgren, Kristianstads kommun:
”En företagare kan vara nervös när man kommer på
besök. Det gäller att försöka sätta in sig i företagarens roll.
Jag brukar ibland tänka på hur det själv är när man åker
iväg och besiktigar bilen. Hur man känner sig då?”

avvikelser. Jag berättar också om det kommer att ske en
uppföljning och försöker få företagaren att åtgärda avvikelser snabbt och göra ett nytt besök snabbt.”

Anja Lindgren, Sorsele/Malå kommuner:
”Jag brukar använda ”kanelbulle-principen” som handlar om att börja i ytterändan och gå in mot mitten, till
kärnan. Det innebär att man inte ska gå rakt på ett
problem, utan prata runt det eller ställa öppna frågor, inte
ledande.”

Rapporten
Det ska inte komma några överraskningar med
rapporten. Allt som står i rapporten är sådant som
inspektörerna redan har berättat om för företagarna
vid inspektionen. Om en avvikelse inte diskuterats vid
inspektionen ringer inspektören upp företagaren och
berättar det, för att förekomma nyheter i rapporten.
En fördel är att lyfta fram det som är bra och på så sätt
få en positiv balans i rapporten. Rapporten ska vara
skriven för företagaren med ett enkelt språk, anpassat
till mottagaren. Den ska vara läsbar, formell, tydlig,

Camilla Högdahl, Årjäng kommun:
”Vid avslutningen av inspektionen gäller det att knyta
ihop säcken. Då ska man stämma av vad man sett och
man går igenom resultatet tillsammans. Förklarar
vad som kommer att ske därefter om det är några
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Efter inspektionen

enkel och inte med för mycket text. Helst bör inte rapporten vara längre än en A4-sida, max två.
Språket ska vara inbjudande och lättillgängligt. Ju
kortare rapporten är desto större chans är det att den
läses, förstås och åtgärdas.
I rapporten är det bra att förklara varför kontroller
genomförs, vilka krav man ställer och ge en liten förklaring till detta. Man kan även bifoga foton i rapporten. Det är viktigt att företagaren vet vad rapporten
står för. En företagare som inte förstår kanske inte kan
åtgärda en avvikelse.
Vissa menar att rapporten blir för tung om man
hänvisar till lagtexten, andra bifogar lagtexten till
rapporten, utan att inkludera den i själva rapporten.
Besluten ska vara tydliga och ska skickas ut snabbt,
helst omgående. Brev bör avslutas med ”med vänlig
hälsning” och inte med ord som ”i tjänsten”.
Det är även viktigt att skilja mellan vad som är kontrollrapport och vad som är föreläggande. En kontrollrapport får inte uppfattas som ett föreläggande, dvs.
rapport om avvikelse ska inte uppfattas som krav på
åtgärder. Om det är aktuellt med ett föreläggande bör
det ske efter det avslutande mötet och göras när det är
motiverat.
Ett aktivt avslut är väsentligt, om än inte alltid så
lätt att få till stånd. Det kan bero på tidsbrist hos både
företagaren och inspektören, men bör alltid prioriteras, även om formen inte alltid blir som önskat. Ett
avslutande möte är att föredra. Om det inte går att
genomföra bör det ske per telefon.
Förelägganden
Det finns inget självändamål med att skriva förelägganden. Vissa livsmedelsinspektörer menar att det är
ett misslyckande om man måste skriva ett föreläggande. Andra menar att de inte behöver då avvikelserna åtgärdas innan dess. Det får dock inte innebära
att man inte skriver ett föreläggande när det är nödvändigt. Om företagaren inte sköter sig får man inte
vänta för länge med att skriva förelägganden. Att
skriva förelägganden eller stänga verksamhet behöver
inte innebära ansträngda relationer. Med god kommunikation kan det till och med leda till att rutiner gås
igenom grundligt, så att framtida verksamhet fungerar
och sköts bättre än tidigare.
Tips och tankar
Marie-Louise Nilsson, Alvesta kommun:
”Jag använder en elektronisk penna, där resultatet av
inspektionen sedan kan laddas ner. Det innebär att jag
snabbt kan bli färdig med rapporter, framför allt om
pennan används. Detta uppskattas av företagarna och de
kan åtgärda avvikelserna snabbt.” För att texten ska vara

lättläst använder jag ”en speciell metod när rapporter
skrivs, som finns i dataprogrammet. Metoden beräknar
svårighetsgraden i texten som skrivs.”
Emma Frändén, Norrhälsinge miljökontor, (Hudiksvalls/Nordanstigs kommuner):
”Skriv rapporten på ett sätt så att verksamhetsutövaren
förstår vad du menar. Använd t.ex. inte en massa svåra
ord och facktermer när du skriver till en pizzeria där
företagaren har svårt för språket m.m. Anpassa nivån på
språket till verksamheten, krångla inte till det. Det som du
skriver ska vara klart och tydligt samt lätt att förstå.”
Yvonne Mollet Bengtsson, Båstads kommun:
”Jag är väldigt noggrann med att ringa upp om jag inte
har gjort eller glömt någon bedömning, om jag har kommit på något mera eller om jag ändrat något i efterhand.
En företagare ska inte få någon rapport, där det står saker
han inte känner igen. Om den ansvariga eller innehavaren
inte är där är jag noga med att ringa upp denna person
och berätta om inspektionen.”
Andra frågor som berör kontrollen
Kommunikation
Policy: Kommunikation är i första hand inte är kopplad
till vilka arbetsuppgifter man har. Flera kommuner
arbetar aktivt med kommunikationsfrågor generellt.
I t.ex. Malmö stad finns en kommunikationspolicy
som bl.a. säger ”om vi ska skapa förståelse, acceptans
och motivation, eller göra människor delaktiga i ett
beslut, är dialogen nödvändig”. En del av målet med
den externa kommunikationen är att ”skapa nytta och
nå bättre resultat. En effektiv kommunikation ska
sprida fakta, påverka attityder och beteenden samt öka
förtroendet för Malmö Stad. Extern kommunikation
är ett av flera styrmedel för att nå våra mål och skapar
möjligheter till dialog både med direkta målgrupper
och med en bredare omvärld.” Förvaltningen jobbar
mycket med förebyggande arbete och att vara rådgivande, då kunskap är grunden till att göra rätt, dvs. för
att kunna producera säkra livsmedel. Kommunen är en
samtalspartner och är till hjälp men kontrollerar även
så att lagstiftningen följs.
Ölands kommuner har tagit fram en intern instruktion om hur man bemöter företagarna. Den går ut på
att man inte ska känna sig kontrollerad, utan man ska
kunna få hjälp på vägen. Man menar att kommunen
inte ska sätta dit företagarna. Man jobbar med detta
regelbundet i interna möten och diskussioner och försöker göra fler men kortare besök där man kontrollerar
färre saker vid varje inspektion. Detta skapar en bättre
social relation med företagarna. Det har resulterat i att
företagarna och inspektörerna nu känner att de drar åt
samma håll.
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Nyhetsbrev
Livsmedelsföretagarna efterlyser många gånger information från kontrollmyndigheten. Det är svårt som
företagare att hålla sig uppdaterad med nyheter och
ändringar i livsmedelslagstiftningen. En del miljökontor håller informationsträffar riktade till livsmedelsföretagare, och andra skickar ut information. Ett digitalt
nyhetsbrev riktat till företagare, med information,
regler och annat är ett värdefullt verktyg för att informera och hålla livsmedelsföretagarna uppdaterade.
En väl strukturerad hemsida med information kring
livsmedelskontroll är också en fördel. För Öland ges
även en tidning om livsmedelskontrollen ut. I denna
finns det råd och tips, reportage som handlar om livsmedelsföretagare, nyheter, insändare och korta frågor
till företagare.
Samarbete mellan förvaltningar
En livsmedelsföretagare påverkas av många olika
myndigheter och kontakter, vilka berör företaget i
olika grad. Några livsmedelsinspektörer har sagt att de
arbetar aktivt tillsammans med dessa kontakter för att
underlätta för företagarna.
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Yvonne Mollet Bengtsson, Båstads kommun:
”Båstad är en typisk sommarkommun med betydligt fler
livsmedelsanläggningar då på sommaren. När det är möjligt och då för att göra det enklare för företagarna åker
miljöavdelningen ut tillsammans med utskänkningsenheten och räddningstjänsten. Det medför att företagarna får
färre besök och man stör dem mindre.”
Vid kontakt med en livsmedelsföretagare är det viktigt att kunna hänvisa denna person till andra myndigheter som kan vara aktuella för företagaren.
Margareta Levin, Habo/Mullsjö kommuner:
”Vi har skapat rutiner mellan miljökontoret, byggnadskontoret och räddningstjänsten och kommit överens om
var respektive förvaltnings ansvarsområde går och vid
kontakt med företagarna så kan man hänvisa dem till
rätt myndighet. Alltså vem som äger frågan. På våra
skrivelser kan vi välja till vilka myndigheter som ska
få kopia, exempelvis vid registrering av en restaurang
skickas en kopia till socialförvaltningen, som har hand om
utskänkningstillstånden. Respektive myndighet kan då ta
kontakt med företagaren och företagaren kan göra det omvända. När företagaren ringer brukar man vara noggrann
med att svara på frågor och sedan också hänvisa till

andra myndigheter, om det är aktuellt för företagaren. Det
gäller att vara övertydlig och att informera företagarna,
så att informationen når fram till företagaren.”
Rådgivning
För några år sedan ändrades lagstiftningen och de flesta verksamheter behöver inte längre godkännas, utan
det räcker med en anmälan till myndigheten. Livsmedelsverket tog då också bort kravet på att lämna in
ritningar för granskning för alla typer av verksamheter.
Detta gjorde de som ett led i regelförenklingsarbetet.
Det finns för- och nackdelar med detta. Fördelar är att
det är lättare idag att starta igång livsmedelsverksamheter. Nackdelar är att livsmedelsföretagaren kan få
krav på sig i efterhand, vilket i sämsta fall kan kosta
mycket pengar. I många kommuner kan man idag inte
få synpunkter på några ritningar. Inte ens om man
ber om det. Malmö stad är ett exempel på undantag
av detta. Där kan företagarna komma upp till förvaltningen och visa upp ritningar på nya eller ändrade
livsmedelslokaler.
De får då redan från början reda på vilka krav som
ställs. Detta är helt frivilligt och ingår i kommunens
förebyggande arbete.

vad som är kvar att kontrollera, vad man ska göra vid
uppföljande eller nästa kontroll, ex. ATP-mätningar. Vi
frågar också vad företagaren vill att vi ska göra och till
sist hur många kontrolltimmar som återstår.”
Nya företagare
Vissa kommuner ger nya företag information om olika
regelverk och krav som kommunen ställer. I Alvesta
kommun får nya företag en gratis timme med information. Då får de reda på vad livsmedelslagen säger,
vilket ansvar de har, om den årliga kontrollavgiften,
hur livsmedelskontrollen fungerar, hur ”hemmakök”
kan användas, om livsmedelsutbildning, faror i deras
verksamhet mm. De får även ett skriftligt material.
Denna information ger en god startgrund till ett gott
samarbete mellan företagare och kommun.

Jeanette Silow, Malmö Stad:
”Förvaltningen jobbar mycket med förebyggande arbete och att vara rådgivande, då kunskap är grunden till
att göra rätt, dvs för att kunna producera säkra livsmedel.
Vi ska vara en samtalspartner och vara till för att hjälpa
till och att kontrollera så att lagstiftningen efterlevs.”
Avgiftshantering
Alla livsmedelsföretagare betalar en årlig kontrollavgift till kontrollmyndigheten. Avgifter är ett känsligt
område för företagare och kan lätt skapa irritation.
Om det finns en tydlig information och kommunikation om detta till företagarna samt att kommunikationen i övrigt är god är det få företagare som protesterar
mot avgifterna. Avgifterna kan också användas som
morot till företagarna. I Kristianstad har kommunen
placerat alla företag i lägsta avgiftsklass från början, för
att sedan höja upp dem om de inte sköter sig. Nästan
alla företag ligger fortfarande kvar på lägsta nivå. Vid
en avvikelse som måste följas upp görs en extra kontroll enligt timtaxa.
I Borgholms kommun redovisas hur mycket kontrolltid som använts och hur mycket tid som återstår
och företagaren får ha egna förslag till hur resten av
tiden ska användas.
Sara Brattström, Borgholms kommun:
” Vid inspektionen talar vi om hur mycket timmar som är
kvar av kontrollen när det gäller avgiften, resonerar om
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