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Abstract 
Legislation on official controls requires competent authorities to carry out a risk-based 
control in a uniform way. The purpose of this study was to investigate whether data from 
official controls can be used to examine to what extent the assessment of compliance is 
performed in a uniform way. Data from official controls carried out by a competent authority 
were examined for differences in the assessment of non-compliance amongst the control 
staff. The dissemination of non-compliance within a selection of regulatory requirements was 
also examined. The result shows that the proportion non-compliances increase when more 
than one inspector is present. Inspectors carrying out fewer controls show significant 
differences in their assessment of compliance with certain requirements. Under certain 
conditions dispersion measures based on the proportion of non-compliances can be used as 
indicators or comparative figures for consistency. 
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Begrepp/ordlista 
Avvikelse: Begreppet används som synonym till lagstiftningsbegreppet ”bristande 

efterlevnad” (Livsmedelsverket u.å. a). Avvikelse, eller avvikelse från lagstiftningen, 
används även i betydelsen ”en av kontrollmyndighet skriftligt dokumenterad 
bedömning av att kraven i livsmedelslagstiftningen inte uppfylls” (Livsmedelsverket 
2011 a). Även om det är en nyansskillnad innebär den första betydelsen att en avvikelse 
föreligger i samma stund som någon del av verksamheten inte uppfyller ett lagkrav, 
medan den senare betydelsen innebär att en avvikelse föreligger först när en myndighet 
har bedömt att ett lagkrav inte är uppfyllt och dokumenterat detta. 

Anläggning (livsmedelsanläggning): varje enhet i ett livsmedelsföretag (Förordning nr 
852/2004). Ett centralt begrepp i livsmedelslagstiftningen. En anläggning har en 
ansvarig livsmedelsföretagare som bedriver viss livsmedelsverksamhet på en specifik 
plats (Livsmedelsverket 2015 b). 

Anläggningstyp: En anläggningstyp består av anläggningar med likartade verksamheter. 
Begreppet används främst i samband med myndigheternas årliga rapportering av 
kontrollverksamheten enligt livsmedelslagen (SLVFS 2009:13) och i de 
sammanställningar/analyser Livsmedelsverket årligen gör av inrapporterade uppgifter.  
Exempel på anläggningstyper som används i samband med rapporteringen framgår av 
bilaga 2. 

Effektiv och ändamålsenlig kontroll: I detta sammanhang avses kontrollens 
lämplighet att uppnå kontrollförordningens mål1 (National Audit Systems Network 
2014). Ändamålsenlighet beskrivs som kontrollens [planerade åtgärders] lämplighet att 
uppnå målen i kontrollförordningen beaktat när och hur ofta de utförs och vilka 
metoder som används med hänsyn till vad som kontrolleras. (Beslut 2006/677/EG) 

Inspektion: En vanligtvis oanmäld kontroll av att livsmedel och livsmedelsverksamheter 
uppfyller krav i lagstiftningen (Förordning nr 882/2004; Livsmedelsverket 2011 a). 
T.ex. att obligatorisk livsmedelsinformation anges på färdigförpackade livsmedel 
(Förordning nr 1169/2011) eller att livsmedelslokaler hålls rena (Förordning nr 
852/2004). 

Kontrollant: Används i detta arbete med betydelsen ”person som utför offentlig kontroll av 
livsmedelsföretag” oavsett yrkestitel. 

Kontrollmyndighet (behörig myndighet): Myndighet som tilldelats behörighet att 
genomföra offentlig kontroll (förordning nr 882/2004). I Sverige är det framför allt 
Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunala nämnder2 som är behöriga att utföra 
offentlig kontroll av livsmedel och livsmedelsföretag (SFS 2006:813). 

Kontrollområde: Livsmedelsverket har grupperat kraven i livsmedelslagstiftningen i 15 
kontrollområden (Livsmedelsverket 2011 a).  Denna indelning används bl.a. i 
Livsmedelsverkets vägledande dokument och i samband med inrapportering av 
kontrollresultat. Se bilaga 1. 

Kontrolltyp: Kontroller som utförs av Livsmedelsverket registreras som någon av typerna 
Besiktning av anläggning (används i samband med godkännandeprövning), Inspektion 
eller Revision. 

Livsmedelsföretag: Varje privat eller offentligt företag som med eller utan vinstsyfte 
bedriver någon av de verksamheter som hänger samman med alla stadier i 
livsmedelskedjan (Förordning nr 178/2002; Livsmedelsverket 2015 b). För att vara ett 
(livsmedels)företag i livsmedelslagstiftningens mening förutsätts att verksamhet 
bedrivs med visst mått av organisation och kontinuitet (Kommissionen 2012; 

                                                        
1 Offentlig livsmedelskontroll ska kontrollera efterlevnaden av bestämmelser som särskilt syftar till att 
förhindra, undanröja eller minska risker för människor samt bestämmelser som särskilt syftar till att 
säkerställa god sed inom handeln och skydda konsumenternas intressen. (artikel 1.1 i förordning (EG) 
nr 882/2004) 
2 Inom försvarsmakten är Generalläkaren behörig myndighet. Jordbruksverket pekas ut som behörig 
myndighet för viss kontroll enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om 
upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter. 
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Livsmedelsverket 2015 b), vilket innebär att ett livsmedelsföretag inte nödvändigtvis är 
ett företag enligt annan lagstiftning. Omvänt så betraktas verksamhet som bedrivs av 
privatpersoner som livsmedelsföretag om verksamheten uppfyller kriterierna för 
organisation och kontinuitet (Livsmedelsverket 2015 b).  

Rapporteringspunkt: De behöriga myndigheterna rapporterar årligen uppgifter om bl.a. 
resultatet av utförd kontroll till Livsmedelsverket (SLVFS 2009:13). Kontrollresultatet 
för varje utförd kontroll rapporteras enligt de 34 rapporteringspunkter som anges i 
Livsmedelsverkets Vägledning om offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar 
(Livsmedelsverket 2011 a). Rapporteringspunkterna är grupperade i kontrollområden. 
Antalet rapporteringspunkter skiljer sig åt mellan olika kontrollområden. 
Rapporteringspunkterna framgår av bilaga 1. 

Revision: En vanligtvis föranmäld kontroll i syfte att utvärdera om företagets planerade 
åtgärder (metoder och rutiner) och genomförandet av dessa resulterar i faktiska 
förhållanden som uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen (Livsmedelsverket 
2011 a). 

Riskbaserad kontroll: Innebär att offentlig kontroll genomförs med hänsyn till kända 
risker som kan påverka livsmedelssäkerheten, erfarenhet av livsmedelsföretagare och 
information som kan tyda på avvikelse (Förordning nr 882/2004). Vid riskbaserad 
kontroll prioriteras sådant som kan innebära större hälsofara eller att konsumenter blir 
vilseledda om inte livsmedelsföretagaren uppfyller lagkrav. 

Riskklassificering: Livsmedelsverket har tagit fram en modell för beräkning av årlig tid 
för planerad kontroll av livsmedelsanläggningar (Livsmedelsverket 2013). Modellen 
utgår från kända risker förknippade med vissa typer av verksamheter och de livsmedel 
som hanteras, men tar även hänsyn till tidigare erfarenhet av anläggningen och behov 
av kontroll av information (märkning). Kortfattat innebär modellen att anläggningar 
tilldelas en riskklass (modellen har åtta klasser, från hög risk till låg) och en 
erfarenhetsklass (tre klasser: minskat, normalt eller ökat kontrollbehov). 

Syfte med kontrollen: Ska anges i kontrollrapporter (Förordning nr 882/2004) och 
beskriver orsaken till kontrollen. De benämningar som används vid Livsmedelsverket 
är Rutinkontroll enligt kontrollplan, Uppföljande kontroll, Extrakontroll, 
Händelsestyrd kontroll, Godkännandeprövning och Djurskydd. 

Verksamhet: Begreppet verksamhet används både med en allmän betydelse – att bedriva 
verksamhet – och en mer specifik med betydelsen typ av verksamhet (t.ex. 
frysförvaring, produktion av köttprodukter, försäljning till konsument) som bedrivs vid 
en anläggning eller av ett livsmedelsföretag (Livsmedelsverket 2011 a; 
Livsmedelsverket 2011 b). 

 

  



3 
 

1 Inledning 
 
Vi köper merparten av den mat vi äter (SCB 2014, ss. 304-306). Detta gäller såväl råvaror 
som halv- eller helfabrikat. Det innebär att mycket av maten har producerats och hanterats 
av någon annan innan den når konsumenten. Det leder i sin tur till att konsumenten inte har 
insyn i hur maten producerats och hanterats, och därför ingen möjlighet att fullt ut bedöma 
om maten som köps är säker och har de egenskaper som konsumenten förväntar sig. Därför 
har en livsmedelslagstiftning instiftats för att skydda konsumenternas hälsa och ta till vara 
konsumentintresset (Förordning nr 178/2004). Utgångspunkten i livsmedelslagstiftningen är 
att varje aktör i livsmedelskedjan fram till att maten når konsument, ”från jord till bord”, är 
ansvarig för att uppfylla livsmedelslagstiftningen (Förordning nr 178/2004; Förordning nr 
852/2004). 
 
För att konsumenterna ska kunna lita på att livsmedelsföretagarna uppfyller kraven i 
livsmedelslagstiftningen [och lever upp till lagstiftningens mål att maten är säker och att 
konsumenterna har tillgång till rätt information om de livsmedel de köper] ska offentliga 
kontroller utföras regelbundet i alla led i livsmedelskedjan (Förordning nr 178/2004; 
Förordning nr 882/2004; Livsmedelsverket 2015 a). För att den offentliga kontrollen ska 
vara effektiv och utföras enhetligt med hög kvalitet ställs krav på utförandet av offentliga 
kontroller och att de myndigheter som utför offentlig kontroll (kontrollmyndigheter3) ska 
uppfylla uppsatta verksamhetskriterier (Förordning nr 882/2004). Ett system för 
uppföljning och utvärdering av den offentliga kontrollen har byggts in i 
livsmedelslagstiftningen genom krav på att kontrollmyndigheterna ska följa upp att den egna 
kontrollen de utför är effektiv (Artikel 8.3, Förordning nr 882/2004). De ska också utföra 
interna eller externa revisioner för att utvärdera om deras kontrollverksamhet uppfyller 
lagstiftningens mål (Artikel 4.6, Förordning nr 882/2004). Dessutom ska EU-kommissionen 
utföra revisioner i medlemsstaterna för att följa upp att offentlig kontroll utförs i enlighet 
med lagstiftningen i respektive land (Artikel 45, Förordning nr 882/2004). Medlemsstaterna 
ska även årligen rapportera resultatet av den offentliga kontrollen till kommissionen 
(Förordning nr 882/2004). Underlag till denna rapport fås bl.a. genom 
kontrollmyndigheternas årliga rapportering av kontrollresultatet till Livsmedelsverket 
(SLVFS 2009:13; Livsmedelsverket, 2014). 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att undersöka om data från kontroller i den årliga 
rapporteringen till Livsmedelsverket kan användas för att följa upp i vilken grad offentlig 
kontroll är enhetlig avseende bedömning av regelefterlevnad. 
 
De frågeställningar som behandlas är: 
- Hur stor är spridningen av andel registrerade rapporteringspunkter med avvikelser inom 

en myndighet? 
- Går det att se om spridningen beror på skillnader i regelefterlevnad mellan anläggningar 

av samma anläggningstyp eller på skillnader i kontrollanternas bedömning av 
regelefterlevnaden? 

- Går det att få ut mer information om graden av enhetlighet om kontrollresultatet kan 
kopplas till kontrollant? 

- Kan andel rapporteringspunkter med avvikelse användas som en indikator på enhetlighet 
i bedömning av regelefterlevnad? 

 
 

                                                        
3 För kontroll enligt livsmedelslagstiftningen är det i första hand kommunala myndigheter, 
Länsstyrelserna och Livsmedelsverket. 
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2 Bakgrund 
 
2.1 Lagstiftning 
Förordning (EG)nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av 
efterlevnad av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och 
djurskydd (kontrollförordningen) anger att den behöriga myndighetens offentliga kontroll 
ska vara effektiv och ändamålsenlig. I en vägledning uttrycker Livsmedelsverket detta krav 
som att ”Kontrollens kärnuppgifter är att bedriva kontroll, upptäcka och bedöma bristande 
efterlevnad och att ställa krav på att brister åtgärdas” (Livsmedelsverket 2011 b). 
 
Vid offentlig kontroll görs en bedömning av om livsmedelsföretagarens verksamhet uppfyller 
kraven i livsmedelslagstiftningen (Förordning nr 882/2004). Och om det råder förhållande 
som riskerar att skada konsumentintresse och/eller -hälsa bedöms detta som en avvikelse 
(Förordning nr 882/2004). I teorin ska bedömningen av om avvikelse föreligger inte 
påverkas i någon större grad av vem inom myndigheten som utför kontrollen. Om det till 
exempel råder omständigheter som innebär en hälsofara så föreligger dessa oavsett vem det 
är som utför kontrollen. 
 
I praktiken är det ofta så att en bedömning av regelefterlevnad är en sammanvägning av flera 
faktorer, som var och en innehåller ett mått av subjektivitet. Det innebär att två personer som 
båda har lämplig kompetens kan komma fram till olika bedömning även om identiska 
förhållanden råder. Detta gäller särskilt då bedömningen görs mot flexibla regler i 
lagstiftningen (Livsmedelsverket u.å. a). Med flexibla krav menas bland annat regler som 
innehåller uttryck av typen ”när det är nödvändigt”, ”när så är lämpligt”, ”adekvat” eller 
”tillräcklig”, vilket innebär att bedömning av om ett krav med denna typ av formulering är 
uppfyllt ska göras mot syftet (målet) med lagstiftningen (Förordning nr 882/2004). Ett 
exempel på detta är kravet att ”Råvaror och alla ingredienser som förvaras på ett 
livsmedelsföretag skall förvaras under lämpliga förhållanden som förhindrar förskämning 
och skyddar mot kontaminering.” (Bilaga II, kapitel VIII, punkt 2 i förordning nr 852/2004) 
Vad som är lämpliga förhållanden och vad som är tillräckligt skydd beror på vad det är som 
förvaras (Krävs kylförvaring? Är det i fast, flytande eller pulverform? Osv.), hur det förvaras 
(Är det förpackat, övertäckt eller oskyddat?) och vad som sker i övrigt i anslutning till 
förvaringen.  
 
För att säkerställa en effektiv, enhetlig offentlig kontroll som utförs med hög kvalitet ställer 
kontrollförordningen ett antal krav på kontrollmyndigheten. Enligt verksamhetskriterierna i 
artikel 4 ska myndigheten säkerställa opartiskhet, kvalitet och enhetlighet genom att bl.a. se 
till att 
- ha tillgång till tillräckligt stor personalstyrka med lämplig kompetens, 
- kontrollanterna är fria från intressekonflikt,  
- man har tillgång till lämpliga utrymmen, utrustning och laboratoriekapacitet. 
Kontrollmyndigheten ska också se till att kontrollanterna får lämplig utbildning för att kunna 
utföra sina uppgifter och utföra offentliga kontroller på ett enhetligt sätt (artikel 6 a). 
 
Kontrollförordningen ställer också krav på myndighetens genomförande av offentliga 
kontroller. Av artikel 3 och 8.1 följer att offentliga kontroller ska vara riskbaserade och 
utföras regelbundet i enlighet med dokumenterade förfaranden, där kontrollfrekvensen ska 
ta hänsyn till klarlagda risker och erfarenhet. Likaså har personal som utför offentlig kontroll 
ett ansvar att hålla sig uppdaterad inom sina kompetensområden (artikel 6 b) och att utföra 
kontrollerna enligt myndighetens dokumenterade förfaranden (artikel 8.1). 
 
2.2 Uppgifter om utförd kontroll 
Kontrollmyndigheterna rapporterar årligen resultatet från utförd kontroll till 
Livsmedelsverket (SLVFS 2009:19). De uppgifter som rapporteras in ställs årligen samman i 
två rapporter. En om kommuners och Livsmedelsverkets livsmedelskontroll (Eskilsson och 
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Eberhardson 2014) och en om Länsstyrelsernas livsmedelskontroll (Eskilsson, Sylvén och 
Eberhardson 2014). Uppgifterna ingår även som underlag i den årliga rapporteringen till EU-
kommissionen (Livsmedelsverket 2014). 
 
Uppgifter om kontrollresultat rapporteras in till Livsmedelsverket i form av 
rapporteringspunkter. Dessa bygger på de kontrollområden som anges i Livsmedelsverkets 
vägledning om offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar (Livsmedelsverket 2011 a). 
Kontrollområden och rapporteringspunkter redovisas i bilaga 1. Av uppgifterna framgår 
också vilken anläggningstyp som kontrollerats. Indelning av anläggningstyp görs i fyra nivåer 
(Eskilsson och Eberhardson, 2014) där anläggningar med likartad verksamhet grupperas 
tillsammans, se bilaga 2 för exempel. 
 
Enligt rapporteringen från kommuners och Livsmedelsverkets kontroll 2013 hade 77 % av de 
anläggningar som kontrollerats under året fått en kontroll och resterande 23 % två eller flera 
kontroller (Eskilsson och Eberhardson 2014). Sammanställning av kontrollresultat från 
kommuner och Livsmedelsverket för 2013 visar att andel kontroller med avvikelse skiljer sig 
mellan olika anläggningstyper och mellan kontrollområden (Eskilsson och Eberhardson 
2014). Motsvarande skillnader ses även vid sammanställning av andel registrerade 
rapporteringspunkter med avvikelse från Livsmedelsverkets egna kontroller (Berking, 
muntl.). Andel kontrollområden med avvikelse skiljer sig även mellan olika 
kontrollmyndigheter (Eskilsson och Eberhardson 2014).  
 
 

3 Material och metod 
 
3.1 Beskrivning av data 
Livsmedelsverket började använda nuvarande IT-stöd (”kontrollverktyget”) för 
kontrollärenden februari 2012, där resultatet av kontrollerna samlas i en databas. 
Kontrollverktyget togs i drift succesivt, men från årsskiftet 2012/2013 ska resultatet för alla 
utförda kontroller vara registrerade i databasen (Sørgjerd, muntl.) 
 
De data som ligger till grund för detta arbete har erhållits genom sammanslagning av två 
uttag ur Livsmedelsverkets kontrolldatabas som gjordes 2014. Dels ett uttag som använts 
som underlag för Livsmedelsverkets egen verifiering av kontrollens effekt (Berking, muntl.) 
och dels ett uttag i samband med ett jämställdhetsprojekt där man tittat på eventuella 
skillnader i kontrollresultat beroende av kön på kontrollant och/eller livsmedelsföretagare 
(Eberhardson och Sylvén, muntl.). Uttaget för verifiering av kontrollens effekt var redan 
filtrerat avseende kontrolltyp och syfte med kontrollen. Resultat från kontroller som 
registrerats inom kontrollområdet ”Övrigt” ingick inte i uttaget. Anläggningstyp är angiven 
på nivå 3 (se bilaga 3 för exempel). En beskrivning av det slutliga datasetets uppbyggnad 
finns i bilaga 3. 
 
Tabell 1. Antal kontroller, antal anläggningar och -typer samt antal kontrollanter som ingår i datasetet. 

Antal kontroller, varav 
Inspektioner 
Revisioner 

 5 111 
  4 475 
  636 

Registrerade rapporteringspunkter 18 405 
Anläggningar som kontrollerats 773 
Anläggningstyper 11 
Kontrollanter 189 

 
Datasetet består av totalt 11 925 poster (tabellrader), där en post innehåller data från ett 
kontrollerat kontrollområde vid ett kontrolltillfälle. 95 poster (med data från 22 kontroller) 
saknar uppgift om anläggningstyp och 83 poster (med data från 38 kontroller) saknar uppgift 
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om antal närvarande kontrollanter. Av tabell 1 ges en övergripande beskrivning av innehållet 
i datasetet. Avgränsningar och urvalskriterier framgår av tabell 2. 
 
Tabell 2. Avgränsningar för kontrollresultat som ingår i datasetet. 

Period februari 2012 – april 2014 
Syfte med kontroll Planerade kontroller av 

livsmedelsföretag4 
Typ av kontroll Inspektion och revision 
Kontrollområden Alla utom ”Övrigt” 

(Livsmedelsverket 2011 a) 

 
De kontroller som ingår i datasetet har utförts vid 11 olika anläggningstyper (tabell 1). 81 % 
(4 156 av 5 111) av kontrollerna har utförts vid anläggningstypen ”Köttanläggningar” 
(tabell 3). För de övriga anläggningstyperna innebär detta att en vidare uppdelning av 
kontrollresultatet i kontrollområden per kontrollant ger ett förhållandevis litet underlag. 
Därför har kontrollresultat från köttanläggningar använts vid analyser som inbegriper 
uppgifter om kontrollant. 
 
Tabell 3. Antal kontroller per anläggningstyp (nivå 3). 

Anläggningstyp Antal kontroller 

Fiskanläggningar 192 
Fristående kyl- och fryshus 82 
Huvudkontor - handel 18 
Kyl- och fryshus 9 
Köttanläggningar  4 156 
Livsmedelsindustri utan 
animalisk produktion 

144 

Luftfartyg 21 
Mjölkproduktanläggningar 199 
Musselanläggningar 10 
Omförpackningsanläggningar 49 
Ägganläggningar 210 
Ej angivet 22 

Totalt 5 111 

 

3.2 Metod 
 Litteratursökning i ScienceDirect och Google 

Sökord: Food, control, inspection, assessment, peer review, efficiency, effect, consistency 
respektive Livsmedel, inspektion, livsmedelskontroll, effekt, enhetlig – i olika 
kombinationer 

 Intervjuer – de personer som lämnat uppgifter som hänvisas till i detta arbete anges 
under referenser. 

 Statistisk bearbetning av kontrollresultat som registrerats vid Livsmedelsverkets 
offentliga kontroll. 

 
För att återspegla den enskilda kontrollantens bedömningar så objektivt som möjligt ingår 
inte kontrollresultat från uppföljningar av kontroller med avvikelse. Dels därför att 
uppföljningar är en typ av riktad kontroll där ett visst förhållande redan bedömts avvika från 
lagkrav, dels kan kontrollantens bedömning färgas av det faktum att en kontrollant redan 
bedömt att det föreligger en avvikelse.  
 

                                                        
4 I datasetet används begreppet ”Rutinkontroll enligt kontrollplan”. 
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Även om resultatet från kontroller där det angivits ”Händelsestyrd kontroll” skulle kunna ge 
information om enhetligt utförande av kontroll har de inte tagits med i detta arbete. 
Anledningen är att händelsestyrd kontroll utförs vid misstanke att avvikelse föreligger eller 
då avvikelse konstateras i samband med att kontrollanten är på en anläggning i annat syfte 
än att utföra en planerad kontroll. Exempelvis kan en kontrollant som vid en besiktning efter 
slakt som iakttar bristfällig personlig hygien bland företagsanställda utföra en händelsestyrd 
kontroll av just de lagkrav som gäller personlig hygien. Detta innebär att andelen 
rapporteringspunkter med avvikelse blir högre vid händelsestyrd kontroll jämfört med 
planerade kontroller. Vid de kontroller som registrerats som ”Händelsestyrd kontroll” i det 
ursprungliga uttaget var andelen rapporteringspunkter med avvikelse 73 % jämfört med 14 % 
för de kontroller som registrerats som ”Rutinkontroll enligt kontrollplan”. 
 
Vid analys av resultat per kontrollområde från kontroll av köttanläggningar har inte samtliga 
kontrollområden studerats, utan ett subjektivt urval har gjorts av fem kontrollområden - 
Skadedjursbekämpning, Rengöring och desinfektion, HACCP-baserade förfaranden, 
Information och Mikrobiologiska kriterier. Det ses som lättare att sätta sig in i de 
bedömningar som behöver göras vid kontroller inom kontrollområdena Skadedjurs-
bekämpning och Rengöring och desinfektion, och följaktligen läggs denna typ av kontroller 
även på nyare kontrollanter. Motsatsen gäller generellt för kontrollområdena HACCP-
baserade förfaranden och Mikrobiologiska kriterier. Kontrollområdet Information har tagits 
med därför att det rymmer en omfattande lagstiftning som både innehåller krav som är 
förhållandevis enkla att kontrollera och krav som kräver en hel del förkunskap av 
kontrollanten. 
 
Microsoft Excel 2010 och SAS Studio 3.3 har används för beräkningar. Distributionsanalys av 
datasetet visade att de parametrar som använts för jämförelse av enhetlighet (andel 
rapporteringspunkter respektive kontrollområden med avvikelse) inte var normalfördelade i 
de grupper som analyserats. Därför har icke-parametriska test (Wilcoxon two-sample test 
och Kruskal-Wallis test) använts. 
 
3.3 Avgränsningar 
Livsmedelslagstiftningen gäller som nämnts tidigare ”från jord till bord”. I detta arbete ingår 
inte resultatet från kontroller av primärproducenter (odling av växter för 
livsmedelsproduktion, hållande av livsmedelsproducerande djur o.dyl.). Datasetet innehåller 
inte uppgifter om anläggningarnas risk- och erfarenhetsklass (riskklassificering, 
Livsmedelsverket 2013). Därför har inte någon analys av eventuella skillnader i andel 
avvikelser beroende av dessa klasser varit möjlig.  
 
Någon orsaksaksanalys av eventuella skillnader i bedömning av regelefterlevnad kommer 
inte att behandlas i detta arbete. För att kunna göra en sådan krävs en betydligt bredare 
ansats än vad som ryms i detta arbete.  
 
 

4 Resultat 
 

4.1 Samtliga planerade kontroller av livsmedelsföretagare 
 
De 5 111 kontroller som ingår i datasetet har utförts av 189 kontrollanter. Antalet utförda 
kontroller är inte jämt fördelat utan varierar mellan en och 239 kontroller per kontrollant 
(medel 27, median 17) (Figur 1).  
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Figur 1. Diagrammet illustrerar hur många kontrollanter som utfört visst antal planerade kontroller. 
 
Vanligtvis genomförs en kontroll av en kontrollant, men vid 16 % av kontrollerna närvarade 
minst ytterligare en kontrollant utöver den som ansvarat för kontrollen. Vid jämförelse av 
andel rapporteringspunkter med avvikelse beroende av om en eller flera kontrollanter 
närvarat vid kontrollen ses ett positivt samband mellan andel rapporteringspunkter med 
avvikelse och antalet närvarande kontrollanter (Kruskal-Wallis, p<0,001) Medelvärdet för 
andel rapporteringspunkter med avvikelse redovisas i figur 2. 
 
 

 
Figur 2. Andel rapporteringspunkter med avvikelse beroende av antal kontrollanter som närvarat vid kontrollen.  

 
4.2 Planerad kontroll av köttanläggningar 
Fördelningen av utförda planerade kontroller vid köttanläggningar mellan kontrollanter 
liknar fördelningen av samtliga planerade kontroller. 180 kontrollanter har utfört mellan en 
och 202 kontroller (medel 23, median 14,5) (Figur 3). Vid en ytterligare uppdelning av antal 
planerade kontroller som innehåller de kontrollområden som studeras minskar antal 
kontroller per kontrollant ytterligare (Figur 4.). 
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Figur 3. Diagrammet illustrerar antalet kontrollanter som utfört viss antal kontroller vid köttanläggningar. 

 

 
Figur 4. En överblick över antal kontrollanter som utfört visst antal kontroller vid köttanläggningar inom visst 
kontrollområde. 

 
Drygt 100 kontrollanter har utfört planerade kontroller vid köttanläggningar inom respektive 
kontrollområde som har studerats. Medianvärdet för antal kontroller av ett visst 
kontrollområde är mellan två och 4,5 kontroller per kontrollant (tabell 4). 
 
Tabell 4. Kontroller av köttanläggningar utförda av en kontrollant. 

 medelvärde medianvärde Största 
värde 

antal 
kontrollanter 

Rengöring och 
desinfektion 

4,6 3 46 131 

Skadedjursbekämpning 3,6 2 21 118 
HACCP-baserade 
förfaranden 

6,1 4,5 46 112 

Mikrobiologiska 
kriterier 

5,5 4 37 115 

Information 7,3 5 52 124 

 
För att se om det finns några skillnader i kontrollresultat mellan kontrollanter som gjort få 
kontroller inom ett kontrollområde och de som gjort flera kontroller delades kontrollanterna 
in i två grupper utifrån antal utförda kontroller. De två grupperna testades för skillnader i 
andel rapporteringspunkter med avvikelse. Eftersom det inte fanns någon given uppdelning i 
”få” respektive ”fler” kontroller gjordes två test. En där ”fler” sattes till fem eller fler 
kontroller och en där ”fler” sattes till tio eller fler kontroller. När gränsen för ”fler” är tio eller 
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flera kontroller visar testen ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Men då gränsen för 
”fler” sattes till fem eller fler kontroller per kontrollant kan signifikanta skillnader (p<0,05) 
ses mellan grupperna inom kontrollområdena HACCP-baserade förfaranden, 
Mikrobiologiska kriterier och Information (tabell 5). 
 
Tabell 5. Resultatet för Wilcoxon Two-Sample test avseende skillnader i andel rapporteringspunkter med 
avvikelse mellan kontrollanter som gjort ”få” respektive ”fler” kontroller. De fall där testet visar en skillnad 
(p<0,05) mellan grupperna är markerad med fetstil. 
Kontrollområde Delning 

”få”/”fler” 
kontroller 

Rang-
summa 
(lägsta)  

Förväntad 
rangsumma 
(H0 ”få”=”fler”) 

P-värde 
  

Antal 
kontrollant 
per grupp 

Rengöring och 
desinfektion 

1-4 / 5- 3353  3168 0,3632 83 / 48 

1-9 / 10- 826  792 0,7824 119 / 12 

Skadedjurs-
bekämpning 

1-4 / 5- 1692  1547 0,3178 92 / 26 

1-9 / 10- 5  4,5 0,7298 109 /9 
HACCP-
baserade 
förfaranden 

1-4 / 5- 2740,5 3164 0,0123 56 / 56 

1-9 / 10- 1216 1130 0,5031 92 / 20 

Mikrobiologiska 
kriterier 

1-4 / 5- 2998 4118 0,0083 71 / 44 

1-9 / 10- 1243 1102 0,2696 96 / 19 
Information 1-4 / 5- 3058 3625 0,0043 58 / 66 

1-9 / 10- 2021 1750 0,0994 96 / 28 

 
För att få ett spridningsmått på andel avvikelse utan att använda information om kontrollant 
beräknades medelvärde och standardavvikelse för andel rapporteringspunkter med avvikelse 
per kontroll för respektive kontrollområde. Vid redovisning av andel avvikelser i 
sammanställningen av kontrollmyndigheternas rapportering för 2013 redovisas 
genomgående andel av kontrollerade kontrollområden med avvikelse (Eskilsson och 
Eberhardson 2014). Som jämförelse har därför även beräkning gjorts för andel 
kontrollområden med avvikelse (tabell 6). Det kontrollområde som har lägst 
standardavvikelse är HACCP-baserade förfaranden (m: 0,228 stda: 0,420) och störst har 
Rengöring och desinfektion (m: 0,287 stda: 0,453). För de kontrollområden som analyserats 
är standardavvikelsen minst för andel rapporteringspunkter med avvikelse inom HACCP-
baserade förfaranden (m: 0,136, stda: 0,297) och störst för Mikrobiologiska kriterier (m: 
0,269, stda: 0,469). 
 
Tas information om kontrollant med kan andel avvikelse beräknas per kontrollant (tabell 7). 
Standardavvikelsen minskar då för samtliga kontrollområden. HACCP-baserade förfaranden 
har fortfarande lägst standardavvikelse (m: 0,228 stda: 0,218) medan Skadedjurs-
bekämpning får högst (m: 0,265 stda: 0,268). När andel avvikelser kan beräknas per 
kontrollant kan även andra typer av spridningsmått användas.  
 
Ett sätt att illustrera spridning är användning av box-diagram, som bygger på kvartil- och 
medianvärden. Box-diagram har tagits fram för andel rapporteringspunkter med avvikelse 
och för andel kontroller med avvikelse uppdelat i kontrollområde. Dels för samtliga 
kontrollanter men även för kontrollanter som utfört minst fem kontroller respektive 
kontrollanter som utfört minst tio kontroller inom aktuellt kontrollområde (bilaga 4). Av 
box-diagrammet för samtliga kontrollanter framgår att kvartilavståndet för andel kontroller 
med avvikelse inom kontrollområdet är 0,5 förutom för HACCP-baserade förfaranden som 
har ett kvartilavstånd på 0,36. Vid jämförelse med box-diagrammet för andel 
rapporteringspunkter med avvikelse framkommer att kvartilavståndet minskar för de 
kontrollområden som innehåller fler än en rapporteringspunkt. Box-diagrammen för 
kontrollresultat från kontrollanter som utfört minst fem respektive tio kontroller visar att 
kvartilavståndet minskar när de som gjort få kontroller utesluts ur materialet. 
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Tabell 6. Andel planerade kontroller av köttanläggningar med avvikelse, redovisat som andel 
rapporteringspunkter med avvikelse respektive andel kontroller med avvikelse inom kontrollområdet. 

 Andel rapporterings-
punkter med avvikelse  

Andel kontroller med 
avvikelse 

 Antal 
kontroller 

Medelvärde Standard-
avvikelse 

Medelvärde Standard-
avvikelse 

Rengöring och 
desinfektion 

595 0,271 0,446 0,287 0,453 

Skadedjurs-
bekämpning 

419 0,270 0,454 0,265 0,441 

HACCP-baserade 
förfaranden 

679 0,136 0,297 0,228 0,420 

Mikrobiologiska 
kriterier 

637 0,269 0,469 0,278 0,448 

Information 905 0,238 0,422 0,287 0,452 

 
 
Tabell 7. Spridning av andel planerade kontroller av köttanläggningar med avvikelse, per kontrollant. Redovisat 
som andel rapporteringspunkter med avvikelse respektive andel kontroller med avvikelse inom kontrollområdet. 

 Andel rapporterings-
punkter med avvikelse  

Andel kontroller med 
avvikelse 

 Antal 
kontroller 

Medelvärde Standard-
avvikelse 

Medelvärde Standard-
avvikelse 

Rengöring och 
desinfektion 

595 0,240 0,256 0,287 0,267 

Skadedjurs-
bekämpning 

419 0,270 0,274 0,265 0,268 

HACCP-baserade 
förfaranden 

679 0,118 0,150 0,228 0,218 

Mikrobiologiska 
kriterier 

637 0,286 0,246 0,278 0,240 

Information 905 0,203 0,120 0,287 0,223 

 
 

5 Diskussion 
 
Tidigare uppföljningar visar att andel kontrollområden/rapporteringspunkter med avvikelse 
skiljer sig åt mellan olika anläggningstyper och vilka lagkrav som kontrollerats (Eskilsson & 
Eberhardson, 2014; Berking, muntl.). Vid analyser av enhetlighet i bedömning av 
regelefterlevnad som bygger på data från utförda kontroller behöver därför detta tas i 
beaktande. Därför har de flesta analyser i detta arbete utgått från den indelning i 
anläggningstyper och kontrollområden som används i samband med myndigheternas årliga 
rapportering till Livsmedelsverket. 
 
5.1 Förutsättningar för spridningsmått 
Utan möjlighet att koppla kontrollresultatet till kontrollant är det svårt att få några 
meningsfulla spridningsmått som kan användas för att jämföra enhetlighet i bedömning 
mellan myndigheter eller inom myndighet över år. Bedömningen vid en rapporteringspunkt 
är binär (regelefterlevnad eller avvikelse). Detsamma gäller om beräkningen utgår från om 
någon rapporteringspunkt bedömts som avvikelse inom kontrollområdet. Därför är det 
mindre relevant att titta på spridningsmått som utgår från enskilda kontroller – Andelen 
avvikelser vid en rapporteringspunkt blir antingen 0 % eller 100 %. Då 77 % av de livsmedels-
anläggningar som kontrollerades i Sverige under 2013 endast fick en kontroll (Eskilsson & 
Eberhardson 2014) är spridningsmått för andel avvikelse av enskilda rapporteringspunkter 
eller andel kontroller med avvikelse inom ett kontrollområde inte heller relevant på 
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anläggningsnivå med mindre än att flera års kontroller ingår i underlaget. Ett alternativ är att 
använda medelvärde och standardavvikelse, men utifrån det data som analyserats är frågan 
hur mycket information detta ger. Om kontrollresultatet kan kopplas till kontrollant ges 
större möjlighet till analys av spridning. Fördelen med box-diagram är att det är relativt 
enkelt att visuellt se spridningen av andel avvikelser. 
 
5.2 Tänkbara orsaker till spridning av andelen avvikelser 
Av box-diagrammen framgår att spridningen av andel avvikelser skiljer sig åt mellan 
kontrollområden. I synnerhet om kontrollanter som gjort få kontroller, och därmed bidrar till 
förhållandevis stor andel ”extremvärden” (andelen avvikelser för ett kontrollområde vid en 
kontroll är antingen 0 % eller 100 %) inte tas med. Kontrollresultatet för kontrollanter som 
gjort minst fem kontroller uppvisar ett mindre kvartilavstånd för andel rapporteringspunkter 
med avvikelse inom de kontrollområden som innehåller fler rapporteringspunkter (HACCP-
baserade förfaranden har 8 rapporteringspunkter, Information 5 och Rengöring och 
desinfektion 2). Detta tyder på att en jämförelse av kvartilavstånd för andel 
rapporteringspunkter med avvikelse främst ska göras inom samma kontrollområde (över tid, 
mellan anläggningstyper eller mellan myndigheter). 
 
Däremot går det inte att säga om spridningen beror på skillnader i kontrollanternas 
bedömningar eller på skillnader i regelefterlevnad vid olika anläggningar inom samma 
anläggningstyp. Det går heller inte att se i vilken utsträckning nuvarande utformning av 
kontrollområden och rapporteringspunkter påverkar spridningen inom och mellan 
kontrollområden.  
 
En signifikant skillnad i bedömning kan ses beroende av hur många kontrollanter som varit 
med vid kontrollen. Andelen avvikelser ökar med antalet kontrollanter. Orsaken till detta går 
inte att se av data, men tänkbara orsaker är att ”fler ögon ser mer”. Det kan också vara lättare 
att göra, och stå fast vid, en bedömning om avvikelse gentemot företagaren om kontrollanten 
vet att en kollega har sett samma sak och gjort samma bedömning. Dessutom kan skälet till 
att det var flera kontrollanter vid kontrollen påverka. Introduktion av nya kontrollanter 
innehåller vanligen ”samkontroller”, där den oerfarne kontrollanten får gå tillsammans med 
en mer erfaren kollega. Likaså ingår gemensamma kontroller som en del av 
Livsmedelsverkets egen uppföljning av kontrollen. Det är tänkbart att den som ansvarar för 
någon av dessa kontroller vinnlägger sig särskilt om att utföra en korrekt kontroll. För att få 
svar på varför andelen avvikelser ökar med antalet kontrollanter krävs ytterligare/andra 
metoder än statistisk analys av kontrollresultat. 
 
Resultatet från planerade kontroller av köttanläggningar visar en skillnad i bedömning av 
avvikelse mellan de som gjort färre än fem kontroller och de som gjort fem eller fler inom 
kontrollområdena HACCP-baserade förfaranden, Mikrobiologiska kriterier och Information. 
Motsvarande skillnad finns inte om de som gjort färre än tio kontroller jämförs med de som 
gjort tio eller fler kontroller. Detta tyder på att det finns ”en tröskel” för nya kontrollanter, 
men att det inte krävs särskilt många kontroller innan denna skillnad försvinner. 
 
Motsvarande skillnad kan inte ses inom kontrollområdena Rengöring och desinfektion och 
Skadedjursbekämpning. Detta styrker antagandet att de två senare är förhållandevis enkla att 
komma in i som ny kontrollant. 
 
5.3 Slutsats 
Spridningen av andel rapporteringspunkter med avvikelse inom ett visst kontrollområde 
påverkas av hur många rapporteringspunkter som ingår i kontrollområdet. Spridningen 
minskar då antalet rapporteringspunkter ökar. Om spridningen ska jämföras mellan 
kontrollområden är det därför lämpligare att utgå från andel kontroller med avvikelse inom 
respektive kontrollområde. 
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Vid en jämförelse av bedömning av regelefterlevnad varierar spridningen mellan de 
kontrollområden som studerats. Detta blir tydligare om kontrollresultatet kan kopplas till 
kontrollant och om de kontrollanter som gjort få kontroller exkluderas från 
samanställningen. Då det inte finns några jämförbara studier går det däremot inte att säga 
något om vad som är en normal eller rimlig spridning av andel rapporteringspunkter eller 
kontrollområden som bedömts avvika från lagkrav. 
 
Av datasetet framgår även vissa skillnader mellan kontrollanters bedömning av 
regelefterlevnad. Dessa skillnader är dels beroende av hur många kontroller en enskild 
kontrollant utfört, dels hur många kontrollanter som närvarat vid kontrollen. I vilken 
utsträckning dessa skillnader påverkar spridningen av andel avvikelse har inte studerats i 
detta arbete. 
 
Data från utförda kontroller kan användas som en indikator för enhetlighet. Med 
utgångspunkt i de data som använts i detta arbete föreslås att en eventuell indikator utformas 
som ett spridningsmått över andel rapporteringspunkter med avvikelser uppdelat på 
kontrollområde, alternativt andel kontroller med avvikelse inom ett kontrollområde. För att 
indikatorn ska bli mer rättvisande bör den utgå från andel av avvikelser per kontrollant där 
de som utfört få (exempelvis färre än fem) kontroller exkluderas från beräkningsunderlaget. 
Även om det innebär att samtliga kontrollanter inte skulle ingå i indikatorn skulle bortfallet 
av kontroller bli förhållandevis litet i och med att det är de kontrollanter som utfört få 
kontroller som exkluderas. 
 
5.4 Framtida studier 
För att använda spridningsmått som en indikator för enhetlighet i bedömning av 
regelefterlevnad av en viss anläggningstyp och mot viss lagstiftning, förutsätts både att 
indelningen i anläggningstyper och valet av rapporteringspunkter är sådana att eventuella 
skillnader i kontrollresultat kan härledas till skillnader i bedömning av avvikelse. För att 
bedöma om nuvarande indelning är lämplig för detta syfte krävs vidare studier. 
 
Det skulle vara intressant att undersöka i vilken utsträckning faktorer som 
utbildningsbakgrund, erfarenhet (år i yrket) och hur nya kontrollanter introduceras i 
kontrollarbetet påverkar kontrollanternas bedömningar. Det skulle även vara intressant att 
undersöka i vilken grad livsmedelsanläggningarnas risk- och erfarenhetsklass och liknande 
uppgifter påverkar andelen avvikelser. 
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Bilaga 1 
 
Kontrollområden och rapporteringspunkter enligt Livsmedelsverkets rapporteringsformulär 
för kontrollresultat (Livsmedelsverket 2011) 
 

(UA = utan avvikelse, A = avvikelse) 

Rapporteringspunkt  UA A 

1. Infrastruktur, lokaler och utrustning, även fordon  

1.1 Infrastruktur, lokaler och utrustning, även fordon  □ □ 

2. Råvaror och förpackningsmaterial  

2.1 Råvaror och förpackningsmaterial  □  □  

3. Säker hantering, lagring och transport  

3.1 Säker hantering, lagring och transport – ändamålsenlig rutin 
mikrobiologisk korskontamination mellan råvara och färdigvara  

□  □  

3.2 Säker hantering, lagring och transport – ändamålsenlig rutin 
korskontamination av allergener  

□  □  

3.3 Säker hantering, lagring och transport - övrigt  □  □  

4. Hantering och förvaring av avfall  

4.1 Hantering och förvaring av avfall  □  □  

5. Skadedjursbekämpning  

5.1 Skadedjursbekämpning  □  □  

6. Rengöring och desinfektion  

6.1 Rengöring och desinfektion – ändamålsenlig rutin för red-skap o 
ytor i kontakt med livsmedel  

□  □  

6.2 Rengöring och desinfektion - övrigt  □  □  

7. Vattenkvalitet  

7.1 Vattenkvalitet  □  □  

8. Temperatur  

8.1 Temperatur – ändamålsenlig rutin för varmhållning  □  □  

8.2 Temperatur – ändamålsenlig rutin för kylförvaring  □  □  

8.3 Temperatur - övrigt  □  □  

9. Personlig hygien  

9.1 Personlig hygien – fullt utrustat och funktionellt handtvätt-ställ 
finns i produktionslokaler  

□  □  

9.2 Personlig hygien – ändamålsenlig rutin för personalens 
hälsotillstånd  

□  □  

9.3 Personlig hygien - övrigt  □  □  

10. Utbildning  

10.1 Utbildning  □  □ 



 
 

Rapporteringspunkt UA A 

11. HACCP-baserade förfaranden  

11.1 HACCP – faroanalys mikrobiologiska faror  □  □  

11.2 HACCP – faroanalys allergena faror  □  □  

11.3 HACCP – faroanalys övriga faror  □  □  

11.4 HACCP – kritiska styrpunkter, värmebehandling  □  □  

11.5 HACCP – kritiska styrpunkter, nedkylning  □  □  

11.6 HACCP – kritiska styrpunkter, övriga  □  □  

11.7 HACCP – validering och verifiering  □  □  

11.8 HACCP - övrigt  □  □  

12. Information  

12.1 Information – redlighet föreskrivna märkningsuppgifter  □  □  

12.2 Information – redlighet vilseledning  □  □  

12.3 Information – hälsorisk  □  □  

12.4 Information - dokumentation  □  □  

12.5 Information - övrigt  □  □  

13. Spårbarhet  

13.1 Spårbarhet – ändamålsenlig rutin för återkallande  □  □  

13.2 Spårbarhet – övrigt  □  □  

14. Mikrobiologiska kriterier - enligt (EG) nr 2073/2005  

14.1 Mikrobiologiska kriterier – enligt (EG) nr 2073/2005  □  □  

15. Övrigt  

15.1 Övrigt  □  □  

 



 
 

Bilaga 2. Exempel på anläggningstyper 
 
Tabellen ger exempel på anläggningstyp i fyra nivåer. För vissa anläggningstyper på nivå 3 görs ingen ytterligare 
indelning i nivå 4, t.ex. ”Köttanläggningar”.  
 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 

Livsmedels-
tillverkning 

Industriell 
tillverkning 

Livsmedelsindustri utan animalisk 
produktion 

Kvarnar och 
siloanläggningar 
Öltillverkning 
Vin av druvor 
Vin av frukt 
Sprit 
Bagerier 
Vegetabiliska oljor och 
matfetter 
Sylt, saft och marmelad 
Kex, kakor 
Industriell tillverkning 
med vegetabiliska 
livsmedel som råvara 
Snustillverkning 

Tillverkning av färdiglagad mat  

Produktion av 
animaliska 
livsmedel 

Köttanläggningar  

Fiskanläggningar 

Hantering av 
obearbetad fisk (slakt 
av fisk) 
Helkonservering 
(steril) 
Halvkonservering 
(kylkonserv, t.ex. 
marinering, 
sillinläggning) 
Fermenterade 
produkter (t.ex. 
surströmming) 
Rökta och gravade 
produkter 
Torkade och lutade 
produkter 
Stekt fisk (färdiglagad 
mat med fisk) 
Fisklager 
Övriga 
fiskanläggningar 

Livsmedels-
hantering 

Handel 

Butik utan bearbetning eller 
beredning 

 

Butik med beredning och/eller 
bearbetning av råa animalier 

 

Butik med beredning och/eller 
bearbetning utan råa animalier 

 

Butik med försäljning av 
oförpackade livsmedel utan 
beredning eller bearbetning 

 



 
 

Bilaga 3 
 
Beskrivning av datasetet. De uppgifter som använts som urvalskriterier anges kursivt. 
 

År ControlI
D 

Typ Typkod Syfte Syftekod 

Kalenderår Unikt ID 
för aktuell 
kontroll 

Typ av 
kontroll – 
urval: 
Inspektion 
och Revision 

Typ av 
kontroll i 
kodform 

Syfte med 
kontrollen – 
urval: 
Rutinkontroll 
enligt 
kontrollplan 

Syfte med 
kontrollen i 
kodform 

     
Datum CaseID EstateID Anläggningstyp Högst 

riskklassad 
verksamhet 

Datum för 
kontroll – 
urval: 
Februari 2012 
t.o.m. april 
2014 

Unikt ID för 
kontrollärende 

Unikt ID för 
anläggning 

Anläggningstyp, se 
bilaga 2 

Den verksamhet 
vid en 
anläggning som 
ger högst 
riskklass enligt 
Livsmedelsverke
ts vägledning för 
riskklassning 

     
Kod högst riskklassad 
verksamhet  

Verksamheter Team Kontrollantkod 

Högst riskklassad 
verksamhet i kodform 

Samtliga 
godkända/registrerade 
verksamheter vid 
anläggningen 

Ansvarig 
kontrollants 
teamtillhörighet 

Unikt ID för den 
kontrollant som 
ansvarar för 
kontrollen 

     
Kontrollant-
typ 

Kontroll-
område 

Kontroll-
områdeskod 

Antal punkter Antal avvikelser 

Ansvarig 
kontrollants 
yrkeskategori5  

Kontrollerat 
kontroll-
område, se 
bilaga 1. Urval – 
samtliga utom 
”Övrigt” 

Kontrollområde 
i kodform 

Antal 
rapporterings-
punkter (bilaga 1) 
inom kontroll-
området som 
kontrollerats 

Antal rapporterings-
punkter inom 
kontroll-området där 
det bedömts 
föreligga en 
avvikelse 

 
SLVRep_1 SLVRep_2 SLVRep_3 SLVRep_4 SLVRep_5 
Representant 
för Livsmedels-
verket 
/kontrollant 
som närvarat 
vid kontrollen 

Ev. representant 
för 
Livsmedelsverket 
/kontrollant som 
närvarat vid 
kontrollen 

Ev. representant 
för 
Livsmedelsverket 
/kontrollant som 
närvarat vid 
kontrollen 

Ev. 
representant för 
Livsmedelsverk
et /kontrollant 
som närvarat 
vid kontrollen 

Ev. representant 
för 
Livsmedelsverke
t /kontrollant 
som närvarat vid 
kontrollen 

                                                        
5 Angivet som ”OV” (officiell veterinär), ”OA” (officiell assistent) eller ”Annan” 



 
 

Bilaga 4 
 
Redovisning av spridning av bedömningar av regelefterlevnad genom box-diagram. 
Diagrammen bygger på data från utförda planerade kontroller av köttanläggningar. Andel 
rapporteringspunkter med avvikelse respektive andel kontrollområde med avvikelse har 
beräknats per kontrollant och redovisas för ett urval kontrollområden (Rengöring och 
desinfektion, Skadedjursbekämpning, HACCP-baserade förfaranden, Mikrobiologiska 
kriterier och Information). Notera att skalan inte är densamma i samtliga diagram. 
 
Samtliga kontrollanter 
 

 
Spridning, andel rapporteringspunkter med avvikelse, per kontrollant6 

 
 

 
Spridning, andel utförda kontroller med avvikelse inom ett kontrollområde, per kontrollant 

 
Antal kontrollanter och totalt antal kontroller som dessa utfört per kontrollområde 

 HACCP-
baserade 
förfaranden 

Information Mikro-
biologiska 
kriterier 

Rengöring 
och 
desinfektion 

Skadedjurs-
bekämpning 

Kontrollanter 112 124 115 131 118 
Kontroller 679 905 637 595 419 
 
  

                                                        
6 En post med resultat från kontroll av Rengöring och desinfektion har värdet 2 för ”Antal punkter” 
och 3 för ”Antal avvikelser”, vilket ger andel rapporteringspunkter med avvikelse = 1,5. 
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Kontrollanter som utfört fem eller fler kontroller 
 

 
Spridning, andel rapporteringspunkter med avvikelse, per kontrollant 

 
 

 
Spridning, andel utförda kontroller med avvikelse inom ett kontrollområde, per kontrollant 

 
Antal kontrollanter och totalt antal kontroller som dessa utfört per kontrollområde 

 HACCP-
baserade 
förfaranden 

Information Mikro-
biologiska 
kriterier 

Rengöring 
och 
desinfektion 

Skadedjurs-
bekämpning 

Kontrollanter 56 66 44 48 26 
Kontroller 576 783 486 422 228 
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Kontrollanter som utfört tio eller fler kontroller 
 

 
Spridning, andel rapporteringspunkter med avvikelse, per kontrollant 
 
 

 
Spridning, andel utförda kontroller med avvikelse inom ett kontrollområde, per kontrollant 
 
Antal kontrollanter och totalt antal kontroller som dessa utfört per kontrollområde 

 HACCP-
baserade 
förfaranden 

Information Mikro-
biologiska 
kriterier 

Rengöring 
och 
desinfektion 

Skadedjurs-
bekämpning 

Kontrollanter 20 28 19 12 9 
Kontroller 342 516 323 185 120 
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