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Inledning 
Sedan 2006 har myndigheter och kommuner i Sverige arbetat med att införa EU: s nya 
förordningar rörande livsmedelspolitik. Målet med dessa förordningar är att säkerställa säkra 
livsmedel för alla konsumenter inom EU. Begreppet säkra livsmedel bygger i sin tur på 
strategin från jord till bord där EU: s mål är att livsmedel ska behandlas på ett säkert sätt i 
hela produktionskedjan till försäljning. Det är i nuläget upp till varje medlemsstat att 
implementera, med implementering menas att politiska beslut förverkligas i förvaltningarna 
(Nationalencyklopedin 2008), de nya lagarna och målet är att livsmedel ska vara lika säkra 
var man än befinner sig inom EU: s gränser (Europeiska kommissionen 2005, s. 4-5). 
 
Denna process har lett till förändringar i hur Sverige ska hantera olika livsmedelsfrågor och 
implementeringen av dessa nya lagar har pågått sedan starten 2006. De EU-beslut som 
införandet av den nya livsmedelslagen har medfört ska efter att de har fastställts 
implementeras för att de ska kunna börja användas (Lundquist 1992, s. 99). Det kan dock 
uppstå så kallade implementeringsproblem när de av beslutsfattarna fastställda besluten inte 
genomförs som det ursprungligen var avsett (Sannerstedt 2005, s. 19). 
 
Den här uppsatsen ska studera hur en medelstor kommun i Sverige (Nyköping) har lyckats 
med nämnda implementering utifrån förordning (EG) Nr 882/2004 som bygger på offentlig 
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnad av foder och livsmedelslagstiftningen 
samt bestämmelser av djurhälsa och djurskydd (Livsmedelsverket 2007a, s. 6). Uppsatsens 
avgränsning innebär ett fokus på hur Nyköpings kommun lyckats med implementeringen 
rörande utbildning och kunskap för sina anställda som arbetar med frågor kring livsmedel 
utifrån ovannämnda förordning. 
 
Ambitionen med studien är att utifrån kvalitativa intervjuer analysera vad 
livsmedelsinspektörerna inom Nyköpings kommun anser om implementeringsprocessen av de 
nya förordningarna och vad de därtill anser om berörda frågor gällande utbildning och 
kunskap. 
 
Uppsatsen är indelad i en bakgrund som berör EU: s roll och går sedan vidare med att 
presentera EU: s nya livsmedelslag och hur denna har påverkat och förändrat det Svenska 
livsmedelkontrollsystemet. I detta avsnitt presenteras också tidigare forskning angående 
ämnet och studiens syfte. Därefter följer metodavsnittet som presenterar hur studien 
genomförts. Sedan förs en diskussion av analysens resultat under rubriken resultat och 
diskussion. Slutligen tydliggörs uppsatsens slutsatser.  
 

Bakgrund 
I detta stycke klargörs EU kontexten samt EU:s historia. Vidare förklaras även vad EU:s nya 
livsmedelslagstiftning innebär och hur denna lagstiftning har påverkats Sveriges 
kontrollarbete. Därefter sker ett klargörande av EU:s livsmedelsstrategi och en 
sammanfattning av tidigare forskning i ämnet. Avsnittet avslutas sedan med att uppsatsen 
syfte klargörs. 

EU kontexten 
Här klargörs bakgrunden till avgörande händelser som till slut mynnade ut i den nya 
livsmedelslagen. Här diskuteras även olika aspekter på arbetet med säkra livsmedel. 
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EU – en union bildas och utvecklas 
År 1950 påbörjade ett antal länder i Europa ett politiskt och ekonomsikt samarbete med syfte 
att bevara den nyfunna freden efter de två världskrigen (Europeiska unionen 2008a). Detta 
samarbete skedde inom ramen för den rådande Europeiska kol- och stålunionen och de 
ursprungliga länderna var Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Luxemburg samt 
dåvarande Västtyskland. Det så kallade Romfördraget undertecknades 1957 och i och med 
detta skapades Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) (Europeiska unionen 2008a). Det 
var sedan under 1960-talet som medlemsländerna i EU beslutade att inte längre belasta handel 
inom unionen med tullavgifter. Vidare enades även medlemsländerna om att all befolkning 
inom unionen ska få tillräckligt med mat ska livsmedelsproduktionen styras gemensamt inom 
unionen. Antalet medlemsländer i unionen utökades den 1 januari 1973 till nio i och med 
Danmarks, Irlands samt Storbritanniens inträde i unionen. Under detta decennium ökade även 
Europaparlamentets inflyttande över EU:s funktioner, samt att medborgarna i 
medlemsländerna fick år 1979 för första gången möjlighet att välja in ledamöter i direkta val. 
Vidare utökades antalet medlemsländer ytterligare under 1980-talet i och med Greklands, 
Spaniens och Portugals intåg i unionen. Vidare undertecknas 1986 Europeiska enhetsakten 
vars syfte var att lösa den frihandelsproblem som fanns inom unionen. Vidare omskakas 
regionen detta decennium av Berlinmurens fall och återförenandet av öst- och västtyskland. 
Den inre marknaden fullbordades 1993 som garanterade de fyra friheterna som innebär fri 
rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital. År 1995 ansluter sig Finland, Sverige och 
Österrike till unionen. Vidare introduceras den 1 januari 2002 en ny valuta, euron, i flertalet 
medlemsländer och år 2004 utökas unionen med ytterligare 10 länder (Europeiska unionen 
2008a). 
 

Beslutsfattande inom EU 
Europarlamentet, Europeiska unionens råd samt Europeiska kommissionen är de tre 
huvudsakliga beslutsfattande organen inom EU. Det är dessa tre organ som framställer och 
utformar de direktiv och lagar som sedan ska appliceras i unionen. Det yttersta ansvaret för 
tolkningen samt tillämpningen av EU:s lagar och direktiv ligger dock hos den Europeiska 
gemenskapernas domstol som även övervakar finansieringen av unionens verksamheter 
(Europeiska kommissionen 2003, s. 3-4). 
 
Förfarandet med skapandet av lagar och direktiv initieras av att Europeiska kommissionen 
framställer ett utkast till en rättsakt som till en början behandlas internt inom kommissionen 
av berörda tjänsteavdelningar samt även externt med berörda nationella myndigheter och 
andra inblandade parter (Europeiska unionen 2008b). Därefter skickas denna rättsakt vidare 
till både Europeiska unionens råd och Europarlamentet, dock är det Europeiska unionens råd 
som genomför det officiella samrådet med Europarlamentet och andra berörda organ inom 
unionen (Europeiska kommissionen 2003, s. 7). Vid varje samråd har Europarlamentet 
möjlighet att godta kommissionens förlag i dess nuvarande form, förkasta det eller föreslå 
förändringar av förslaget. Föreslår Europarlamentet ändringar av ett eller flera av lagförslagen 
går kommissionen igenom det föreslagna ändringar.  Om kommissionen godtar något eller 
några av parlamentets åtgärdsförslag skickar kommissionen de ändrade lagförslagen till 
parlamentet. Det är sedan rådet som granskar det reviderade lagförslaget och som sedan avgör 
om ytterligare revidering krävs för att det ska kunna godkännas (Europeiska kommissionen 
2003, s. 8). 
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Vid beslut på en del områden krävs det ett utryckligt godkännande, ett så kallat 
samtyckesförfarande, från Europaparlamenten för att rådet ska kunna fatta beslut inom det 
berörda området. De områden som kräver ett samtyckesförfarande är bland annat de som 
berör frågor rörande Europeiska centralbanken, nya medlemsstater samt vissa internationella 
avtal (Europeiska kommissionen 2003, s. 8). 
 
Vid vissa fall tillämpas medbeslutsförande, som innebär att parlamentet delar den lagstiftande 
makten med det Europeiska rådet. Detta innebär att kommissionen skickar sitt lagförslag till 
båda dessa organ som sedan diskuterar genom detta i två omgångar. Om de både organen inte 
kan enas i frågan läggs det fram för en förlikningskommitté som består av lika många 
medlemmar ur rådet som ur parlamentet. Det förekommer även att företrädare ur 
kommissionen närvarar vid förlikningskommittés sammanträden för att bidra med deras syn 
på det hela. När förlikningskommittén slutligen har enats skickas det reviderade lagförslaget 
vidare till parlamentet och rådet så att dessa organ kan anta förslaget som lag (Europeiska 
kommissionen 2003, s. 8). 
 
Den antagna lagstiftningen förenas sedan i den nationella lagstiftningen i respektive 
medlemsland och därmed tillämpas den även av kommissionen och medlemsstaterna 
(Europeiska unionen 2008b). 
 

EU:s nya livsmedelslag 
Den nya livsmedelslagen från 2006 har inneburit en rad förändringar för 
kontrollmyndigheterna och näringsidkarna. En stor del av det praktiska kontrollarbetet samt 
synen på vad som är relevant har flyttats från vad som praktiskt görs till vad som omnämns i 
teorin (Livsmedelsverket 2004, s. 3). Detta har inneburit att livsmedelsinspektörernas sätt att 
arbeta har förändrats från att vara rådgivande och följa en detaljerad lagstiftning om hur 
livsmedel och lokaler skall fungera och skötas till att kontrollera hur en verksamhet fungerar, 
hur dokumentationen ser ut samt hur de har löst olika svårigheter. Den nya lagen är mer 
öppen och tolkningsbar i det faktum att lokaler kan utformas och användas på ett sett som 
passar verksamhetsutövaren bara de kan bevisa att deras metoder fungerar och är säkra 
(Livsmedelsverket 2004, s. 5, 6). I den gamla lagen fanns inga krav på rutiner om 
temperaturhållning och andra kritiska moment medan den nya lagen baseras på och kräver en 
bra dokumentation av verksamheten (Livsmedelsverket 2004, s. 3). Införande av tydliga 
rutiner har också inneburit förändringar för både verksamhetsutövarna och 
kontrollmyndigheterna. Verksamhetsutövarna är mer självkontrollerande idag och behöver 
därmed ett egenkontrollprogram för att föra dokumentation och ha bra koll på sin egen 
verksamhet. Det är upp till livsmedelsinspektörerna att kontrollera dessa egenkontroller med 
tillhörande dokumentation. 
 

Livsmedelsverkets roll 
I Sverige är det livsmedelsveket som är den centrala myndigheten för livsmedelsrelaterade 
frågor och som verkar under Jordbruksverket. Det är även livsmedelverket som utarbetar 
regelverk inom livsmedelsområdet (Livsmedelsverket 2007c). Utifrån EU:s omfattande 
lagstiftning rörande märkning av livsmedel utvecklar livsmedelsverket vägledningar och 
riktlinjer till kontrollmyndigheter såsom landets kommuners miljöförvaltningar. 
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Livsmedelsverket har även under en rad år medverkat till att ta fram gemensamma 
livsmedelsrelaterade lagar inom EU (Livsmedelsverket 2007d). 
 

Kontroll av livsmedel 
Det är Livsmedelsverket, länsstyrelserna samt kommunerna som delar på ansvaret för kontroll 
av livsmedel. De livsmedelsanläggningar som berörs av kontrollen är allt från små kiosker till 
stora livsmedelsanläggningar. Livsmedelsverket har ansvar för att kontrollera cirka 600 
anläggningar såsom slakterier och det ligger på kommunernas miljö- och 
hälsoskyddsnämnder att kontrollera alla andra berörda verksamheter. Det är även 
livsmedelsverket som tillsammans med länsstyrelserna som koordinerar och samrodnar 
kommunernas livsmedelskontroll (Livsmedelsverket 2008). 
 

Kontrollarbetet i Sverige 
Genom åren har ansvaret för frågor rörande människors hälsa och miljö varierat. Detta beror 
till stor del på miljöproblematikens skiftande karaktär som har stort inflytande på hur 
regelverken rörande tillsyn har utformats (Setterlid 2000, s. 52). Sedan 1800-talet är det 
kommunerna som har ansvarat för hälsoskyddstillsynen, och på 1830-talet inrättades det 
första sundhetsnämnderna som en direkt följd av den koleraepidemi som hade dödat ett stort 
antal människor. År 1874 ersattes sundhetsnämnderna av den första hälsovårdsstadgan och 
därefter inrättades hälsovårdsnämnder i städerna. Efter detta utvecklades den kommunala 
tillsynen successivt och med tiden har den kommit att omfatta allt fler områden.  
 
Miljöarbetet i samhället har även förändrats på senare år och Sveriges miljömål kräver att 
förändringar i sker arbetet (Naturvårdsverket 2007a, s. 11). Ansvaret för miljöarbetet har 
delats upp i samhället och fler aktörer har fått ansvar och kompetens inom olika områden. 
Arbetet med miljön har breddats och internationaliserats och EU har fått en allt mer tydlig roll 
och deras miljöarbete blir allt viktigare. Miljöarbetets fokus har flyttas från tydliga till diffusa 
lagar och styrmedel som avgifter och skatter ökar i betydelse. Arbetet med miljön bedöms av 
Naturvårdsverket fortsätta bli allt bredare och mer internationellt. 
 

Förändringar av kontrollarbetet till följd av den nya lagen 
Från och med första januari 2006 kom fyra nya EG förordningar som ska tillämpas inom EU 
(Livsmedelsverket 2007a, s. 6). Två av lagarna handlar om hygien och riktar sig till enskilda 
företagare, dessa heter förordning (EG) nr 852/2004 (om livsmedelshygien) och (EG) nr 
853/2004 (om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung). 
De andra två lagarna riktar sig till berörda kontrollmyndigheter och de är förordning (EG) nr 
882/2004 (om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder� och 
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd) och (EG) nr 
854/2004 (om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll 
av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel) (Livsmedelsverket 
2007a, s. 6). 
 
I och med införande av den nya livsmedelslagstiftningen från 2006 används inte längre 
begrepp som tillsyn och tillsynsmyndighet (Livsmedelsverket 2007b s.14) och den ändringen 
definieras i förordning (EG) nr 882/2004 (Livsmedelsverket 2007a, s. 8). Istället baseras den 
nya lagen på kontroll och därmed får också de gamla tillsynsmyndigheterna istället kallas 
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kontrollmyndighet . Den nya lagen baseras på EG-förordningar som är under implementering 
i Sverige. 
 
I en ökande takt baseras nya svenska lagar som berör myndighetsarbete på EG-rättens 
sekundärrätt (Statskontoret 2004, s. 5). Sekundärrätten är indelad som förordningar, direktiv, 
beslut, rekommendationer och yttranden. Det är dock bara förordningar, direktiv och beslut 
som är bindande. Förordningar ska dessutom direktimplementeras i den nationella 
lagstiftningen, det vill säga att den nationella lagstiftningen ska anpassas efter förordningen 
och inte tvärtom. Direktiv ska däremot införas i den nationella rätten för att kunna bli 
tillämpbara. De är endast bindande genom vilka resultat de anger att medlemsstaten skall 
uppnå (Statskontoret 2004, s. 5). Det är alltså målet som är det viktiga och inte 
tillvägagångssättet. Det är dock inte tillåtet att ha strängare eller mildare krav i nationell 
lagstiftning än det som anges i direktiven. 
 
Det är upp till respektive medlemsstat och deras ansvariga myndigheter som på de flesta 
områden ansvarar för arbetet med tillämpningen och arbetet med EU:s lagstiftning 
(Statskontoret 2004, s. 5). Det är medlemsstaternas ansvar att använda lämpliga metoder och 
arbetssätt för att fullgöra de skyldigheter som kommer med sekundärrätten och olika föredrag. 
Arbete som motverkar förordningarnas syfte och mål är inte tillåtet och det är upp till EG- 
domstolarnas praxis som sätter denna standard för hur det ska gå till. Det är sedan den 
Europeiska kommissionen som skall övervaka implementeringen av förordningar och övriga 
rättskällor (Livsmedelsverket 2007b, s. 15). 
 

Avsikten med Sveriges kontrollarbete 
I Sverige är målet med livsmedelspolitiken att livsmedelsproduktionen skall vara ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt hållbar (Regeringen 2008). I grunden bygger politiken på att 
konsumenterna ska kunna känna sig trygga och därför måste varje led i produktionen fungera 
på ett säkert sätt. Det är helhetssynen som är viktig och begreppet ”från jord till bord” 
förtydligar detta. Det är EU:s standarder som Sverige och de övriga medlemsstaterna bygger 
sin livsmedelspolitik på. Som nämnts tidigare är det inte tillåtet för enskilda medlemsstater att 
införa strängare eller liberalare bestämmelser i sin politik. Idag bygger EU:s arbete på att 
modernisera livsmedelsområdet med nya lagar och förbättrat regelverk och grunden för detta 
är skydd av konsumenternas hälsa, brett produktutbud och att samtliga medlemsstater har 
samma regler, som underlättar bland annat handeln inom EU. 
 

Roller inom det Svenska kontrollarbetet 
Livsmedelsverket är den svenska centrala myndigheten för frågor angående livsmedel 
(Regeringen 2008). Dess främsta uppgifter är att ta fram reglerverk och riktlinjer gällande 
livsmedelområdet, utföra kontroller enligt livsmedelslagen samt föra och samordna 
livsmedelskontrollen. 
 
Kommunernas befogenheter och skyldigheter angående livsmedel styrs från anknutna lagar 
som livsmedelslagen och djurskyddslagen samt lagar om foder och animaliska biprodukter. 
Miljö- och hälsoskyddsnämnderna inom Sveriges kommuner har kontrollansvaret för ca 540 
000 anläggningar (Livsmedelsverket 2007b, s. 42). 
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Inspektörernas syn på den nya lagstiftningen 
Arbetssituationen på tillsynsmyndigheterna kan i vissa fall upplevas som frustrerande av 
tillsynspersonalen beroende på tillsynssystemens uppbyggnad och de brister som finns i 
förutsättningar för kontroll (Naturvårdsverket 2007 s. 10). Naturvårdsverket beskriver att om 
arbetet med den operativa tillsynen ska fungera effektivt så gäller det att göra rätt saker och 
utföra dessa rätt, samtidigt som det används så lite resurser som möjligt (Naturvårdsverket 
2007 s. 41). 
 

Tidigare forskning och teoretiskt perspektiv 
Här nedan klargörs bakgrunden till EU:s arbete och strategi för säkra livsmedel. Vidare 
klargörs även vilka nyckelaktörer som finns i detta arbete samt vilka roller dessa aktörer har. 
Därefter följer en genomgång av tidigare forskning i ämnet. 
 

Bakgrunden till EU:s nya Livsmedelslagen 
Det var livsmedelskriserna under 1990-talet som blev starskottet för EU: s arbete med att 
ersätta och omstrukturera den gamla livsmedelslagstiftningen (Europeiska kommissionen 
2005, s. 4). Resultatet av detta arbete blev en ny ramlag som bland annat innebär att en rad 
åtgärder sattes in för att förbättra och driva på arbetet med säkra livsmedel. Bland annat 
infördes begreppet spårbarhet som innebär att livsmedel, foderföretag, producenter, 
importörer samt bearbetningsföretag måste se till att alla livsmedel som de hanterar såväl som 
djurfoder kan spåras genom hela kedjan, med andra ord från jord till bord. Vidare grundades 
European Food Safety Authority (EFSA) som är den europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet. I och med skapandet av EFSA samordnas det vetenskapliga arbete som 
tidigare utfördes av en rad olika institutioner att det nu sker under ett och samma tak. EFSA 
ska även bidra till att den vetenskapliga riskbedömningen ska bli mer offentlig för 
allmänheten. Ytterligare effekter är att det system för snabbvarning som medlemsländerna 
samt kommissionen använder för att det ska ske ett snabbt agerande vid fall av skadliga 
livsmedel samt foder har effektiviserats. 
 
Enligt Europeiska kommissionen (2005, s. 9) ligger vetenskapligt rådgivning från EFSA till 
grund för de beslut som fattas kring de livsmedelsrelaterade frågorna. Till följd av att nya 
livsmedel ständigt dyker upp på marknaden krävs det att EU ständigt omvärderar riskerna hos 
nya livsmedel, och i och med detta har EFSA en viktig roll i detta arbete. 
 

EU:s strategi för säkra livsmedel 
Den strategi för säkra livsmedels som EU har arbetat fram bygger på fyra grundprinciper 
(Europeiska kommissionen 2005, s. 4). Dessa grundprinciper innefattar regelverk för säker 
mat samt säkert djurfoder, att det ska finnas oberoende och vetenskaplig rådgivning rörande 
livsmedelfrågor tillgängligt för allmänheten, insatser ska göras för att kontrollera dessa 
processer samt tillämpningen av reglerna samt att konsumenternas ska ha möjlighet att välja 
livsmedel med stöd av fullständig information varifrån livsmedlet kommer. EU:s system för 
säkra livsmedels är gemensamt för samtliga medlemsländer i unionen, dock lämnas det 
utrymme för variationer vilket innebär att det fortfarande finns rum för lokala specialiteter. 
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Ännu en åtgärd för att säkerställa att livsmedlet är säkert är att producenter och 
bearbetningsföretag måste följa en rad regler för specifika områden (Europeiska 
kommissionen 2005, s. 6). Dessa regler syftar till att livsmedlen ska vara så säkra som det är 
tekniskt möjligt samt säkerställa att konsumenterna har tillgång till information och en 
mångfald av livsmedel. Vidare sker det en noggrann kontroll av vad som tillförs till 
livsmedlet när det odlas, produceras eller förädlas. Dock är vissa kemiska substanser tillåtna 
att tillsättas till livsmedel, då de först har godkänts av EFSA som då genomfört kontroller av 
den aktuella substansen. Men EU kan gå in och häva detta om det visar sig att substansen inte 
tjänar ett syfte och/eller att användningen vilseleder konsumenterna. 
 
Ytterligare åtgärder som EU har vidtagit i arbetet med säkra livsmedel är att en översyn av 
hur lagarna kring livsmedelssäkerhet följs i medlemsländerna har genomförts (Europeiska 
kommissionen 2005, s. 13). De ändringar som uppkom efter denna översyn syftar till att 
klargöra vem som gör vad samt att oavsett var konsumenterna bor ska de ha samma nivå på 
livsmedelsskyddet. Vidare har även denna översyn lett till att EU har vidgat sin syn på vad 
begreppet livsmedelssäkerhet innebär. Istället för den tidigare definitionen där fokus låg på 
smittor och föroreningar innebär nu livsmedelssäkerhet att det ska genomföras systematiska 
kontroller av varor och hur väl de uppfyller de rådande kraven på konsumentupplysning samt 
de regler som finns gällande vad livsmedel får innehålla. 
 

Implementering 
Det har genom åren bedrivits omfattande forskning kring implementering och problem som 
kan uppstå i denna process och här nedan presenteras ett antal av dessa arbeten. 
 
Enligt Sannerstedt (2005, s. 18-19) har det genomförts en rad arbeten kring implementeringen 
av politiska beslut genom åren. Jeffrey L. Pressmans och Aaron Wildaskys bok 
Implementation, som handlar om ett misslyckande av ett federalt projekt i USA vars syfte var 
att skapa arbetstillfällen åt de arbetslösa i slummen, har blivit något av en klassiker i ämnet. 
Det författarna kom fram till var att stora projekt med många aktörer inblandande tenderar att 
misslyckas på grund av de många beslut som måste fattas för att projektet ska realiseras. 
Pressmans och Wildaskys bok kan ses som något av ett startskott för den rad av arbeten kring 
implementeringsproblematiken som senare givits ut. 
 
Vidare diskuterar Lampinen och Uusikyla (1998, s. 231) vilka faktorer som påverkar 
implementeringen vid införandet av EU fastställda lagar och riktlinjer på en nationell nivå. 
Enligt författarna pekar studien på att medlemsstaternas politiska kultur samt de politiska 
institutionernas struktur i landet har störst påverkan på hur väl de av EU fastställda lagarna 
samt riktlinjerna implementeras. Författarna menar således att länder med ett stabilt politiskt 
läge med flexibla politiska institutioner är de mest framgångsrika att implementera EU 
direktiv. 
 
Falkners (et al. 2004) har påvisat ytterligare faktorer som påverkar implementeringsprocessen. 
Enligt författarna kan medlemsländernas motvilja till de aktuella EU-direktiven som ska 
tillämpas vara en orsak till att resultatet inte blir det som var EU:s ursprungliga syfte 
(Falkners et al. 2004, s. 465-467). Vidare menar Falkners (et al. 2004) att denna motvilja kan 
härledas från två olika varianter av motvilja. Den ena varianten är att det aktuella 
medlemslandet helt enkelt inte sympatiserade med de fastslagna EU-riktlinjerna, och därmed 
inte implementerade dessa på ett korrekt sätt. Den andra varianten går ut på att de fastslagna 
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EU-direktiven går stick i stäv med den nationella lagstiftningen, och därmed implementeras 
direktiven inte fullt ut för att inte motsäga de nationella lagarna. 
 
Kobelt (2007, s. 4) diskuterar utifrån ett lokalt tyskt kontext vad införandet samt 
implementeringen av den nya livsmedelslagstiftningen inom EU som trädde i kraft den 1 
januari 2006 har inneburit för medlemsstaterna i unionen. Vidare diskuterar Kobelt det faktum 
att medlemsländerna i och med införandet av denna lag var tvungna täcka i den Europeiska 
lagstiftningen med den nationella lagstiftningen. 
 
Syftet med EU:s arbete med säkra livsmedel är att det ska ske en enhetlig tillämpning av 
lagstiftnigen varvid det är relevant för denna studie att undersöka  
implementeringsproblematiken och de förustsättningar som finns. 

Syfte 
Uppsatsen grundar sig på ett uppdrag från Nyköpings kommun att utvärdera kommunens 
arbete med implementeringen av den nya lagstiftningen. Detta sker genom att kvalitativa 
intervjuer med de Livsmedelsinspektörer som är verksamma i kommunen. 
 
Uppsatsen syfte är att analysera hur långt implementeringen av Europalagstiftningen rörande 
livsmedel med fokus på utbildning och kunskap har kommit i en medelstor kommun i Sverige 
(Nyköping), och således blir frågeställningarna: 
 

• Vilken kunskap behövs? 
 

• Vilken kunskap finns? 
 

• Hur skaffas kunskap och hur håller de sig uppdaterade? 
 

• Följs lagstiftningen gällande kunskap och utbildning? 
 

Material och metod 
Eftersom denna studie hämtar sin empiri från intervjuer studeras det hur de aktuella ämnena 
beskrivs och upplevs genom en analys av språkbruket. Respondenterna i denna studie är fyra 
Livsmedelsinspektörer verksamma inom Nyköpings kommun. Samtliga dessa skriftliga 
intervjuer returnerades besvarade. Med andra ord förekom inget bortfall av svar. 
 
Enligt Gee (1999, s. 11) och Fowler (1996, s. 3) har språket en speciell egenskap; beroende på 
kontext kan det anpassas så att det passar den aktuella kontexten. Samtidigt är det just språket 
som skapar kontexten vilket innebär en paradox likt hönan och ägget. Språket används för att 
framlägga samt skydda en persons identitet och kan även således variera beroende på vilken 
situation som den aktuella personen befinner sig i (Gee 1999, s. 13).  Således har språket en 
viktig roll varvid de metoder som ska användas för att uppnå uppsatsen syfte riktar in sig på 
språkbruket. 
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Skriftlig intervju 
En av de två metoderna som används för att uppnå uppsatsen syfte och samla empiri är 
skriftlig intervju, det vill säga en form av enkät. Denna metod valdes för att det ett bra sätt att 
få fram information på är att ställa frågor och på så viss tydliggörs respondentens uppfattning 
och känslor om det aktuella ämnet som frågorna rör (Lantz 1993, s. 11) (Trost 2007, s. 23). 
Samtidigt bidrar detta att respondenterna har större möjlighet till eftertanke och att de själva 
hade möjligheten att bestämma när de skulle bearbeta den skriftliga intervjun. De nackdelar 
som finns med denna metod är att de kräver att respondenten själv tar sig tid och skriver ned 
svaren på frågorna och att detta kan leda till att de fattar sig kort för att helt enkelt underlätta 
för sig själva. Detta avhjälptes dock genom att de öppna frågorna var formulerade så att det 
inte gick att besvara den med endast kort svar. Författarna av denna uppsats ansåg att 
skriftliga intervjuer har i detta sammanhang den fördelen i relation till muntliga intervjuer att 
de frågor som skulle besvara ansågs kräva den eftertanke som endast en skriftlig intervju kan 
ge. Detta ses som den främsta anledningen till varför just denna metod valdes. Vidare menar 
Foddy (1996, s. 1) att intervjuer har blivit allmänt accepterat som den mest kostnadseffektiva, 
samt i vissa fall den enda, metoden att samla in information gällande attityder, känslor och 
erfarenheter rörande ett visst ämne. Chirban (1996, s. xi-xii) menar dock att många 
intervjumetoder har reducerat samspelet mellan respondenten och intervjuaren till att endast 
fokusera på ren fakta, vilket ofta resulterar i en ineffektiv och livlös intervju. 
 
Resultatet av en intervju är respondentens svar som kommer att utgöra den data som sedan 
ska analyseras, och som även kommer att ligga till grund för slutsatser (eller beslut) inom det 
aktuella området (Lantz 1993, s. 11). Vidare kommer även mötesprotokoll som skrevs under 
perioden 2005 – 2008 att analyseras. Några kritiska punkter som bör tas i beaktning vid 
planeringen av metoden, för att den ska för att den ska klassas som legitim, är att den ska 
klara av granskningen utifrån dessa grundläggande frågeställningar: ställer intervjuaren de 
frågor som krävs, speglar intervjun respondentens verkliga uppfattning om ämnet (Lantz 
1993, s. 11)? För att en sådan granskning ska betraktas som vetenskaplig krävs det att den 
metod som användes för insamlingen av data kan kontrolleras av oberoende samt objektiv 
person (Lantz 1993, s. 11). Syftet med detta är att i så stor utsträckning som det är möjligt 
främja att de resultat som uppkommer från intervjun är så vetenskapliga och objektiva som 
möjligt. Dock går det inte alltid att uppfylla detta fullt ut, vilket innebär att frågor gällande 
resultatens validitet alltid är relevanta vid genomförandet av intervjurelaterade metoder (Lantz 
1993, s. 12). 
 
För att uppnå uppsatsens syfte ansåg uppsatsförfattarna att en skriftlig intervju med låg 
struktureringsgrad var det mest lämpliga för att det på så sätt tydligare ska framkomma vad 
respondenten har för känsla och uppfattning kring det aktuella ämnet. Detta val motiveras 
med att om respondenten är motvillig kan slutna frågor kan vara förödande (Häger 2007, s. 
56). Med öppna frågor innebär det att respondenten, med lämpligs stimulans från intervjuaren 
(Häger 2007, s. 60), har möjlighet att med egna ord och termer beskriva hur det aktuella 
ämnet uppfattas. Dock kan det finnas en motvilja till att besvara öppna frågor då detta ofta 
kräver att respondenten måste ned mer tid och kraft för att besvara dessa frågor (Ejlertsson 
2005, s. 111). 
 
De skriftliga intervjuerna föregicks av ett så kallat missivbrev (se bilaga 1) där det klargörs 
vilka som kommer att genomföra de aktuella intervjuerna, syftet med intervjuerna, vem som 
handleder arbetet samt kontaktinformation till dessa aktörer. 
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De svar som respondenterna producerar kommer att sedan analyseras med en textanalys, vars 
beskrivning nu följer. 
 

Textanalys 
Nästa steg i analysen är textanalys. Med textanalys avses att analysera en text för att få fram 
vad som sägs och hur det framställs (Hellspong & Ledin 1997, s. 117- 124). Enligt Melin och 
Lange (1995, s. 5) bör de som genomför den ha god beläsenhet för att kunna sätta den 
analyserade texten i relation till andra likartade som olikartade texter för att lyckas genomföra 
en textanalys på ett optimalt sätt. Vidare bör de även ha en arbetsplan där det framkommer var 
analysens fokus ska ligga. 
  
För att få ut information ur en text räcker det inte med att endast läsa igenom texten utan det 
krävs enligt Hellspong och Ledin (1997, s. 74) en icke mekanisk analysmetod och det är 
viktigt att den som genomför analysen själv tolkar resultaten för att inte gå miste om helheten. 
Vidare anser Hellspong och Ledin (1997, s. 74) att det även är viktigt att den som genomför 
analysen litar på sitt eget omdöme även om en strukturerad modell används. 
 
Tanken med metoden är tolka hur ansvariga i aktuella frågor i Nyköpings kommun har tänkt 
och hur de har använt den nya livsmedelslagen utifrån mötesprotokoll samt 
intervjusammanställningar kring det aktuella ämnet. 
 
För att kunna tolka de mötesprotokoll som finns tillgängliga samt den data som framkommer 
av intervjuerna används en textanalysmetod som framhäver texternas ideationella struktur. 
Med detta menas att metoden går ut på att förstå texternas bakomliggande syfte eller budskap. 
För att få fram syftet eller budskapet med texten delas den först in i olika teman som senare 
granskas närmare. Ett tema kan vara en inriktning i texten eller hela textens huvudämne. 
Temat söks lättast fram genom att svara på frågan ”vad handlar texten om, här eller i stort?” 
(Hellspong & Ledin 1997, s. 117-118). En fråga som rör hela texten kallas för ett huvudtema 
eller ett makrotema och ett underämne till huvudtemat kallas för mikrotema. Det är i makro- 
och mikroteman som mötesprotokollen samt intervjudata delas in i för på så vis ge en 
tolkningsbar bild på hur texten är uppbyggd och dess egentliga mening. Ett hierarkisk 
uttryckssätt av teman på olika plan är en förutsättning för en väl sammanhållen framställning 
av textens budskap eller syfte. 
 
Att endast fokusera på teman i texten ger ingen klar bild av dess innehåll. För att få reda på 
vad texten egentligen säger ställs frågan ”Vad säger texten om sina teman – vilka 
propositioner gör den om dem?” (Hellspong & Ledin 1997, s. 122). En proposition är något 
som utrycks, framläggs eller framställs. Propositioner är ett påstående angående textens 
teman. Precis som hos teman delas propositioner in i mikro- och makropropositioner för att få 
fram vad texten egentligen säger; makroproposition är alltså huvudbudskapet i en text, det vill 
säga vad makrotemat säger, och mikropropositioner är alltså vad som de olika mikrotemana 
egentligen säger (Hellspong & Ledin 1997, s. 117- 124). 
 
För att ytterligare få en inblick i en texts syfte eller budskap finns det värdeord som bör 
identifieras. Värdeord är betydelsefulla då de kan påverka läsaren men också rikta sig till en 
speciell grupp av läsare. Värdeord kan på vis ge en antydan vad författarna av en text tycker 
och tänker genom deras val av ord. Värdeord identifieras som starka eller svaga, plusord eller 
minusord, tillexempel bra – dålig, glada – ledsna eller lugna – hysteriska (Hellspong & Ledin 
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1997, s. 117- 124). I den här analysen kommer fokus att ligga på ord som på något sätt påvisar 
osäkerhet eller säkerhet kring hur den nya lagen ska tolkas och användas. 
 

Genomförande av textanalysen 
Frågeställningarna i den skriftliga intervjun formulerades på ett sådant sätt att de svar som de 
generar ska hålla sig kring ett visst makrotema, nämligen kunskap och utbildning. Därefter 
åskådliggörs det på ett logiskt och strukturerat sätt att se vad respondenterna hade för 
inställning till makrotemat genom makropropositionerna som framkom i de analyssvar som 
genererats från de skriftliga intervjuerna. 

Resultat och diskussion 
Här förs en diskussion av analysens resultat. Det är upplagt efter studiens respektive teman, 
det vill säga efter de fastställda frågeställningarna. Vidare kommer citat ur de skriftliga 
intervjuerna presenteras som tydliggör de resonemang som förs. 

Vilken kunskap behövs? 
Den här första delen besvarar på frågeställningen ”Vilken kunskap behövs?” och bygger på 
lagstiftningen gällande utbildning för berörd personal och de myndigheter som jobbar med 
offentlig livsmedelskontroll. Lagen är något diffus men här nedan återges de delar som 
uppsatsförfattarna identifierat som viktiga delar gällande utbildningen. 
Enligt livsmedelsverket finns det inte några antagna utbildningskrav på myndighetspersonal 
som utför livsmedelskontroller inom Sverige.  Dock poängterar de att majoriteten av all 
kontrollpersonal har universitetsstudier bakom sig samtidigt som många också har utbildat sig 
speciellt för att bli miljö- eller hälsoskyddsinspektör.  Det är dock varje berörd myndighets 
som ansvar för att identifiera det utbildningsbehov som finns bland deras personal som jobbar 
med kontroller av livsmedel. Det är också myndigheternas ansvar att ta hänsyn till de 
ämnesområden som benämns i (EG) Nr 882/2004 vilket beskrivs här nedan i följande stycken.  
Det är länsstyrelserna som kontrollerar om kompetenskravet uppfylls (Livsmedelsverket 
2007b, s. 64) 
 
Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) Nr 882/2004 finns det fastställt vad 
behörig personal vid kontrollmyndigheter ska ha för kunskap. Detta innefattar bland annat att 
dem ska ha kunskaper rörande deras specifika kompetensområde. Det är den berörda 
myndigheten som ska se till att samtlig berörd personal ska få lämplig utbildning.  Lagen 
syftar till att personalen ska utföra sina uppgifter och offentlig kontroll på ett enhetligt sätt.  
Stor vikt ligger också på att personal håller sig uppdaterade på respektive kompetensområde 
och att de får vidareutbildning vid behov. Lagen säger också att de anställda på myndigheten 
skall kunna samarbeta över kompetensområden (EG 882/2004, artikel 6). 
 
De ämnesområden som lagen kräver utbildning för personal som utför offentlig kontroll är 
bland annat för de olika kontrollmetoderna revision, provtagning och inspektion (se nästa 
stycke)(bilaga II). I lagen beskrivs det som att offentlig kontroll bör utföras med lämpliga 
metoder som är anpassade för dess ändamål, som bland annat innefattar 
rutinövervakning/kontroller och mer ingående kontroller som inspektioner, revisioner, 
verifieringar, provtagning och analys av prover. Detta belyses med att personal som utför 
detta arbete måste få lämplig utbildning för att metoderna ska bli effektiva. Dessutom krävs 
utbildning för att arbetet ska ske enhetligt mellan och inom de berörda myndigheterna.  Lagen 
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betonar att detta är extra viktig vid tillämpning av HACCP- principerna.  HACCP är 
dokumentation över ett företags faroanalys och kritiska kontrollpunkter (EG 882/2004). 
Livsmedelsverket beskriver revision, provtagning och inspektion enligt följande: En revision 
är en undersökning utav ett företags egenkontroll, att den efterföljs och är effektiv. En 
inspektion är en kontroll på plats att reglerna följs. En provtagning är när det tas prover och  
det sker en analys livsmedel för att säkerhetskälla att reglerna följs (Livsmedelsverket 2007e). 
 
Lagen säger att kontroller bör ske regelbundet och att de bör ske enligt dokumenterade 
förfaranden för att säkerhetsställa enhetlighet och hög kvalitet på utförandet (EG 882/2004). 
Vidare ämnesområden som lagen betonar att det ska finnas utbildning för är 
kontrollförföranden, foder- och livsmedelslagstiftning. Utbildning krävs också för de olika 
leden i produktions- bearbetnings- och distributionskedjan men också om de eventuella 
riskerna för människors hälsa och i förekommande fall för djurs hälsa, växtskydd och för 
miljön (EG 882/2004, bilaga II). 
 
Vidare säger lagen att utbildning ska tillhandahållas om det saknas kompetens för bedömning 
av bristande efterlevnad av foder- och livsmedelslagen samt kring de faror som finns inom 
foder och livsmedelsproduktion.  Utvärdering av tillämpning av HACCP nämns också i lagen 
som ett av de olika ämnesområden gällande utbildning. 
Det är också viktigt att känna till relevanta uppgifter som finns i företags olika ledningssystem 
som kan beröra bedömningen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen. 
Bedömning av dessa ledningssystem kan då vara relevant (EG 882/2004, bilaga II). 
 
Det behövs också enligt lagen utbildning om officiell certifiering samt rättsliga åtgärder och 
rättsverkningar till följd av offentlig kontroll. Det står också om beredskapsplaner för 
nödsituationer och då inklusive kommunikation med andra medlemstater samt kommissionen.   
De slutliga punkterna angående utbildning som lagen tar upp är granskning av skriftlig eller 
annan dokumentation och sådan dokumentering som hänger samman med riskvärdering, 
kvalifikationsprövning och ackreditering som kan vara relevant för bedömningen av 
livsmedelslagstiftningen (EG 882/2004, bilaga II). 
 
Vidare påtalar lagen vikten att av även övriga områden, såsom djurskydd, utförs i enlighet 
med förordning (EG) Nr 882/2004 för att säkerhetskälla att den offentliga kontrollen 
genomförs enhetligt (EG 882/2004, bilaga II). 
 

Vilken kunskap finns? 
Den skriftliga intervjun påvisar ett mer eller mindre entydigt svar på frågan vilken kunskap 
finns? Respondenterna påtalar flertalet gånger i de skriftliga intervjuerna att 
implementeringsprocessen inte ännu är fullgjord, och det i och med detta finns en del 
utrymme för vidareutveckling. Det tydliggörs även genom att en av respondenterna utrycker 
vikten av att inte slå sig till ro med sin kunskap rörande lagen och anse att den är tillräcklig, 
utan att det är viktigt att inspektörerna hela tiden strävar efter att lära sig mer om och omkring 
lagen.  
 
Vidare påvisas även i studien att det finns kunskapsområden som beskrivs i EG förordning nr 
882/2004 som respondenterna själva anser sig inte ha tillräckliga kunskaper om. Dock 
framkommer det att de flesta anser sig ha en så kallad grundkunskap kring lagen vilket 
innebär att de känner till vilket syfte lagen har samt de generella krav som lagen ställer på 
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dem i rollen som livsmedelsinspektör. Vidare anses det att det saknas spetskompetens kring 
en del områden såsom märkning av livsmedel, ventilationsärenden samt revisionsförfarandet, 
dock finns denna spetskompetens inom vissa andra områden såsom dricksvatten. Ytterligare 
aspekter som påvisas i studien är att områden och frågor som inte förekommer särskilt 
frekvent i kommunen tenderar att missgynnas på grund av att inspektörerna ofta saknar 
kunskap kring dessa områden eftersom dessa områden inte behandlas regelbundet.  De 
skriftliga intervjuerna påvisar även en form av uppgivenhet när det gäller kunskapen kring 
lagen där en av respondenterna väljer att utrycka sig på följande sätt: ”Det är klart att alla 
inte kan allt, men lagstiftningen är ett sådant område som man inte kan veta allt om”. Denna 
uppfattning tycks delas av flertalet av respondenterna och den främsta orsaken till denna 
uppfattning är att det finns brister i kunskapen kring detta ämne. 
 
Studien påvisar även att det skiljer mellan individerna i livsmedelsgruppen hur långt i 
implementeringsprocessen som de har kommit. Kring denna aspekt påvisar studien även att 
meningarna går isär huruvida om arbete med den tidigare lagstiftningen har underlättat arbetet 
med att ta tills sig den nya. Å ena sidan framkommer argumentet om att de individer som 
tidigare arbetade med den gamla lagen, och således var med när den nya lagen infördes, har 
fördel av att de kom tidligt in i implementeringsprocessen. Detta för att de var med från 
början av arbetet och kunde på så vis vara med och tolka samt medverka i arbetet med att 
framställa interna dokument rörande riktlinjer kring lagen. Vidare har de som varit med sedan 
implementeringsarbetet startade kunnat medverka vid de kurser som Livsmedelsverket höll i 
ämnet. Å andra sidan framkommer argumentet att det skulle vara till last att ha arbetet enligt 
den gamla lagen då vissa personer inte har lika lätt att anpassa sig till det nya. Vilket förklaras 
bero på att vilken kunskap samt vilken typ av personlighet som individerna har. Enligt den 
vetenskapliga litteraturen (Asp & Bryngelsson 2007, s. 107), dock inom en något annorlunda 
kontext, underlättas implementeringsarbetet av att deltagarna tar del av tidigare forskning och 
studier i området. Detta skulle kunna ha gjorts av inspektörerna oavsett om de hade medverkat 
sedan början av implementeringsprocessen eller om de hade kommit in ett senare skede. Dock 
finns det ytterligare fördelar med att vara med tidigare i processen då det är då lättare att ligga 
steget för i processen samt att det då finns en möjlighet att medverka vid tolkningsprocessen 
och därmed vara med och forma det framtida arbetet inom kommunen. 
 

Reflektion 
I och med att det framgår tydligt att respondenterna är väl insatta i vilken kunskap som de 
saknar underlättar arbetet med att införskaffa sig denna kunskap. Löpande genom de skriftliga 
intervjuerna tar respondenterna upp mer eller mindre konkreta områden där de saknar 
kompetens samt vad de behöver jobba vidare på. Dessa diskussioner förs på ett sådant sätt 
som påvisar att det finns en tillåtande stämning inom livsmedelsgruppen där kunskapsluckor 
diskuteras på ett öppet och konkret sätt. Även detta bidrar till att det är lättare att sätta fingret 
på vad för typ av kunskap som finns samt vilken typ av kunskap som behöver vidareutvecklas 
av gruppen. Detta faktum stärks ytterligare då analysen påvisar att det påpekas ett flertal 
gånger av respondenterna att detta implementeringsarbete ska ses som en löpande process 
visar även det att de är väl medvetna om vad som krävs av dem. I och med att studien påvisar 
att samtliga anser sig ha en grundkunskap kring lagstiftningen och att det finns 
spetskompetens inom åtminstone vissa områden i lagstiftningen kan slutsatsen dras att det 
finns förutsättningar att kunna införskaffa sig den efterfrågade kunskapen hos inspektörerna. 
Det faktum att de områden som inte behandlas regelbundet hamnar något i skymundan rent 
kunskapsmässigt ses dock som ett mer eller mindre logiskt fenomen. I och med att de 



 

16 

 

skriftliga intervjuerna påvisar att det oftast saknas tid att genomföra inläsning på under 
kontorstid ter det sig normalt att inspektörerna saknar kunskap kring områden som inte 
behandlas regelbundet. Det blir ett ont cirkel förfarande när det inte finns tid till inläsning 
kring de områden som inte behandlas dagligen. I förlängningen får detta som följd att dessa 
områden hamnar bakom de övriga områdena rent kunskapsmässigt. Vidare påvisar studien 
även att det finns en dold uppgivenhet hos vissa inspektörer kring lagbearbetning och 
lagimplementering, som tydliggörs i citatet tidigare i studien. Detta kan bero på att 
inspektörerna saknar den kunskap som krävs för att kunna hantera och tolka lagtext på ett 
förtroget vis. I förlängningen skulle denna uppgivenhet leda till någon form av motstånd till 
lagimplementeringsprocessen, vilket diskuteras i den vetenskapliga litteraturen. Falkners et al. 
2004 (s. 465-467) menar att en motvilja till politiska beslut kan leda till att de fastslagna 
beslutet inte implementeras optimalt och inte heller som beslutsfattarna hade haft som avsikt. 
Dock kan detta resonemang ses som hårtdraget, dock kan det vara till viss del aktuellt i detta 
fall. Det är dock svårt att utifrån dessa skriftliga intervjuerna att dra slutsatsen att 
implementeringsprocessen motarbetas av ett dolt motstånd av de aktuella beslutet, men det 
går dock helt klart att dra paralleller till resonemanget i fråga. Vidare kan denna frustration 
kring lagen bero på hur pass väl dessa riktlinjer är utformade. Enligt Sannerstedt (2005, s. 32) 
kan avsaknaden av preciserade riktlinjer bero på att de beslutsfattande politikerna saknar 
kompetens i området och lämnar därmed över ansvaret till de professionella tjänstemännen att 
konkret omsätta detta i praktiken. Detta kan även vara fallet i detta fall, dock saknar de 
aktuella tjänstemännen till viss del den kunskap som krävs för att kunna tolka och omsätta 
lagen i praktiken. 
 
Det som studien påvisar huruvida det var en fördel för implementeringsprocessen om 
deltagarna i processen hade varit med från början eller inte påvisar en hel del intressanta 
resonemang. Det framkom argument från livsmedelsinspektörerna kring för- och nackdelar 
kring att ha varit med genom hela processen. Det intressanta i det hela är dock att bägge parter 
framhåller sin ingång i processen som den mest optimal, vilket innebär att kontenta av det 
hela innebär att bägge sätten innebär att erfordlig kunskap och erfarenhet erhålls. Det viktiga 
är dock att det inte ses ner på den motsatta sidans erfarenheter genom lyfta sin kunskap och 
sin egen erfarenhet till skyarna. Detta är direkt negativt för gruppens gemensamma 
kunskapsutveckling då det är viktigt att ha en nyanserad diskussion under mötena och detta 
uppnås till viss del av de olika gruppmedlemmarnas varierande erfarenhet. Enligt Bakka (et 
al. 2006, s. 115-116) tenderar grupper som strävar efter likvärdighet att trycka undan 
värdefulla motsägande åsikter, vilket skulle vara destruktivt i detta fall då studien påvisar 
livsmedelgruppen vikt och mer eller mindre oersättliga plats i skapandet av ny kunskap för 
inspektörerna. 
 

Hur skaffas kunskap och hur håller inspekötrerna sig uppdaterade? 
Kring frågeställningen hur skaffas kunskap och hur håller de sig uppdaterade påvisar även i 
detta fall studien även ett mer eller mindre entydigt svar. Flertalet av respondenterna lyfter 
fram den egna livsmedelsgruppen som det främsta forumet för ny kunskap. Vidare påtalar 
även en del respondenterna den outtalade norm som råder inom gruppen som innebär att de 
ska föra regelbundna diskussioner med varandra vilket ses underlätta lagtolkningar samt att 
det även ger fler infalls- och synvinklar. Ytterligare fördelar med de regelbundna 
gruppträffarna är att det stimulerar och säkerställer att samtliga medlemmar i gruppen arbetar 
åt samma håll och på så vis optimeras arbetet med att det sker en enhetlig tolkning av lagen 
samt att innebär sker en kompetensöverföring och det fungerar även som ett direkt stöd till 
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vardagliga arbetet. Vidare framkommer det även att detta grupparbete har lett till att 
Nyköpings kommun har kommit långt fram i utvecklingen. Dock påvisar studien att även 
detta grupparbete har inneburit en hel del tidskrävande jobb och att denna process pågår 
fortfarande, vilket kan ses som ett uttryck över ett önskemål att effektivisera denna 
grupprocess. Vidare ses även den enkla tillgången till den aktuella lagstiftningen som en 
viktig del i detta arbete. 
 
Det genomförs även regelbundna möten inom länet med andra kommuner för att genomföra 
utbyte kunskap och erfarenheter. Dessa möten ses som en stor tillgång till ny kunskap samt att 
det även bidrar till en enhetlig tillämpning av lagen inom regionen. 
 
Ytterligare verktyg som har använts för att införskaffa kunskap är de kurser som 
Livsmedelsverket har genomfört i ämnet samt det kommunstöd som även det har Sveriges 
livsmedelsverk som upphovsmakare. Dock framkommer det tydligt i studien att det råder ett 
visst missnöje bland respondenterna på detta kommunstöd då det utrycks att ”kvaliteten på 
svaren därifrån varierar mycket vilket får till konsekvens att vi ibland gör onödiga tabbar”. 
Det är inte alls bra.” Detta uppfattas inte var bra då det statliga stöd som ska underlätta bidra 
till att ett enhetligt arbete sker i landet ses så negativt som det ändå gör. Detta har även 
bidragit till att Nyköpings kommun har varit tvungna att söka stöd från annat håll. 
 
Vidare har en del inspektörer studerat vidare på egenhand efter kontorstid, främst på grund av 
det faktum att det är underbemannade i kommunen. 
 
Det framkommer tydligt i studien att det anses att det inte tillhandahålls en tillräcklig 
utbildning, och att det i och med detta finns inspektörer som anser att de besitter bristfällig 
kunskap inom vissa områden. Dock lämnar inspektörerna förslag på vad för typ av utbildning 
de behöver, dock sägs det inte finnas tillräckliga resurser för att kunna genomföra de 
föreslagna utbildningarna. Detta kan ses som ytterligare en förklaring till den åskådligjorda 
uppgivenheten rörande lagstiftningsimplementering. Vidare bidrar detta till en bild av 
uppgivenhet hos inspektörerna rörande kompetensutveckling där de gärna vill utbilda sig mer 
men inte får möjlighet till det. Inspektörerna upplever det som direkt frustrerande att ingen 
kan svara på de frågor de har. Vidare upplevs det som att inspektörerna har motarbetas inom 
kommunen genom att deras kompetens ständigt har ifrågasatts av andra anställda inom 
kommunen Även detta ses bidra till att den pressade arbetssituationen samt det missnöje som 
finns rörande utebliven utbildning med mera. 
 
Vidare påvisar de skriftliga intervjuerna att det råder ett missnöje hos inspektörernas rörande 
de beslutsfattande politikernas avsaknad av kompetens i området. Även detta anses vara en 
bidragande orsak till den inbundna frustrationen hos inspektörerna när frukten av deras arbete 
inte får den behandling av politikerna som krävs. 
 
De analyserade minnesanteckningar från livsmedelsgruppens möten påvisar även dessa att 
den utbildning som de har genomgåtts har i vissa fall varit bristfällig samt kan ses som endast 
en repetition kring sådant som de redan kan. Detta tydliggörs av citatet ”vi undrar när 
fortsättningskurserna i hygien kommer för vi tycker inte att dessa grundkurser är tillräckliga för att 
man ska få de hygienkunskaper som behövs”.  
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Reflektion 
Kring denna frågeställning påvisar studien det att livsmedelsgruppens interna möten är de 
mest givande i arbetet med ett införskaffa sig samt utveckla kunskap. Det framkom även att 
den variation av erfarenhet som inom livsmedelsgruppen bidrar till ett mer optimalt arbetssätt 
då erfarenhet av att ha arbetet inom branschen i flera år varvas med nytänkande från 
nyanställda. Det tydliggörs att de diskussioner som uppstår under dessa möten är vitala i 
arbetet då det saknas ett överflöd av alternativa kunskapskällor. Det faktum att 
Livsmedelsverkets kommunstöd inte håller måttet ter sig smått oroande i och med att det ska 
vara en del i arbetet med att upprätthålla en enhetlig tolkning och tillämpning av lagen. 
Respondenterna utrycker även en oro för de olika typer av tolkningar av lagen som 
förekommer i regionen. Dock är det positivt att det genomförs regelbundna regionala möten 
inom länet där det sker ett utbyte att kunskap och erfarenheter i strävan efter en enhetlig 
tillämpning av lagen i regionen. Detta säkerställer dock endast att arbete i regionen blir 
enhetligt och därmed bör det läggas mer resurser på att ta del av andra regioners arbete. Detta 
ansvar ligger dock inte endast på Nyköpings kommun, utan det är viktigt alla strävar efter en 
enhetlighet i arbetet. 
 
Det faktum att det råder underbemanning på Nyköpings kommun har inneburit inskränkningar 
i inspektörernas möjligheter att genomföra inläsning under kontorstid på de områden som de 
själva anser sig har bristfälliga kunskaper i. Detta har fått till följd att för att de ska kunna läsa 
in sig på dessa områden måste de göra detta efter kontorstid. Detta anses bidra till att det finns 
kompetensområden som är eftersatta och detta inte stimulerar inspektörernas egen vilja till att 
införskaffa sig kunskap. 
 
Ytterligare en faktor som bidrar till att motverka inspektörernas vilja att införskaffa sig 
kunskap är det faktum att de föreslag på utbildning som inspektörerna ger inte kan 
genomföras på grund brist på resurser. Studien påvisar att inspektörerna upplever en stor 
frustration på grund av detta, samt att det även sätter spår i arbetet genom att de i och med 
detta inte erhåller den kunskap som krävs för att kunna fullgöra sina uppgifter. Det faktum att 
inspektörernas kompetens ifrågasätts inom kommunen bidrar även det till ett stressmoment 
för inspektörerna. Det blir någon form att ond cirkel när deras kompetens ifrågasätts samtidigt 
som det inte för den utbildning som de efterfrågar. 
 
Vidare bidrar de i kommunen beslutsfattande politikernas okunskap kring 
livsmedelsrelaterade frågor till en ökad frustration hos inspektörerna, då det anses att det 
arbete som inspektörerna inte får den behandling av politikerna som förväntats. Detta kan i 
förlängningen leda till att inspektörerna inte har samma motivation till att genomföra ett 
fullgott arbete då detta ändå inte hanteras korrekt av de aktuella politikerna. 
 
Trots att de skriftliga intervjuerna påvisar att inspektörerna känner sig motarbetade i sin roll 
framkommer det dock att det förekommer en stor uppskattning från deras närmaste chefer 
kring det jobb som de utför. Detta kan tyckas gå stick i stäv med den av de skriftliga 
intervjuerna påvisade uppfattning att de saknar möjlighet att påverkas sin egen 
kunskapssituation och att deras kompetens ifrågasätts. Detta kan vara ett uttryck för att trots 
att de har små möjligheter att påverka i kunskapsrelaterade frågor har de ett visst stöd från 
deras närmsta chefer i frågan, vilket är väldigt viktigt. 
 
Kring denna frågeställning framkom det flera faktorer som verkar destruktivt för 
inspektörernas vilja och möjlighet till att införskaffa sig ny kunskap. Studien påvisar tydligt 
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att inspektörerna inte var nöjda med denna situation och det måste till någon form av 
förändring för att kunna upprätthålla ett fullgott arbete. Det positiva i det hela är dock att 
livsmedelsgruppen finns att även dessa frågor kan ventileras för att på så sätt skapa 
påtryckningar för att få till en förändring. Studien påvisar även att det finns en bra 
sammanhållning inom livsmedelsgruppen och i och med detta torde vara ett bra forum att ta 
upp frågor av en sådan karaktär. 
 

Följs lagstiftningen gällande kunskap och utbildning? 
Kring frågeställningen följs lagstiftningen gällande kunskap och utbildning påvisar studien en 
hel del intressanta resonemang. Enligt lagen är, som det även tidigare har klargjorts i studien, 
det den berörda myndigheten som ska se till att samtlig berörd personal ska få lämplig 
utbildning. Även vilken typ av utbildning diskuteras tidigare i denna studie. 
 
Det faktum att det är den berörda Myndigheten som ansvara för att se till att personalen har 
och får rätt utbildning framgår tydligt i lagen (EG 882/2004, artikel 6). Enligt den genomförda 
studien påvisades det att det inte alltid var fallet att den berörda myndigheten inte tog sitt 
ansvar och följde lagen fullt ut. Studien påvisar att personalen hade klara önskemål och vilja 
att genomgå specifika utbildningar, vilket dock inte fick något gehör de beslutsfattande i 
kommunen. Vidare framgick det tydligt att personalen ansåg att de utbildningar som 
genomfördes inte gav den kunskap som efterfrågades. Detta tydliggörs genom att en av 
respondenterna valde att utrycka sig enligt följande: ”Möjligheterna till utbildning har 
definitivt inte varit tillräckliga.” Det framkom även det var ofta som inspektörerna hade 
frågor som ingen riktig kunde svara på. Detta förklarades bero på bristfälliga resurser och att 
staten inte har gått in med bidrag till dessa kurser som de tidigare gjorde när miljöbalken 
infördes. Det påtalas att liknande insatser skulle ha behövts vid införandet av denna 
lagstiftning. Kring denna företeelse med att staten inte lägger erfordliga resutser på att 
politiska beslut genomförs går det att koppla till Falkners (et al. 2004, s. 465-467) resonemang 
rörande EU-medlemsländerna brist på engagemang till att genomföra vissa EU-direktiv. Detta 
kan bero enligt Falkner (et al. 2004, s. 465-467) på att medlemslandet helt enkelt inte 
sympatiserade med de fastslagna EU-riktlinjerna eller att fallet är att de fastslagna EU-
direktiven går stick i stäv med den nationella lagstiftningen, och därmed implementeras 
direktiven inte fullt ut för att inte motsäga de nationella lagarna. I detta fall är det förmodligen 
det senare av dessa två orsaker som ligger bakom implementeringsproblematiken, då 
införandet av den nya lagstiftningen har inneburit en stor förändring av det praktiska 
kontrollarbetet samt att fokuset på vad som anses vara relevant har flyttats från vad som 
praktiskt görs till vad som omnämns i teorin (Livsmedelsverket 2004, s. 3). Konkret innebär 
dessa förändringar en genomgripande förändring av livsmedelsinspektörernas arbete samt 
även av livsmedelslagen. Studien påvisar även att de beslutsfattande politikerna inom 
kommunen saknar den kunskap som krävs kring den nya lagen vilket försvårar 
kommunikation samt med detta även implementeringsprocessen. Detta speglas tydligt av 
citatet att den största svårigheten är att ”få politikerna att förstå att den nya lagstiftningen 
innebär ett helt nytt sätt att jobba som till viss del är motsatt det gamla. Detta problem har vi 
ännu inte kommit i mål med”.  Det kommunstöd som Livsmedelsverket tillhandahåller som 
stöd till livsmedelsinspektörerna uppfyller inte sin funktion enligt respondenterna som 
uttrycker att kvaliteten den hjälp som kommer därifrån varierar mycket i kvalitet. Detta har 
lett till att onödiga misstag har begåtts i arbetet.   
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Detta kan även speglas i att de skriftliga intervjuerna påvisar att respondenterna upplever 
implementeringen av lagen som en lång och resurskrävande process som har tärt på krafterna 
hos inspektörerna.. Detta tydliggörs genom citatet ”samtidigt går det otroligt mycket 
”onödig” tid på att förklara oss och svara alla inom organisationen som ifrågasätter vårt 
arbete. På så sätt blir det väldigt tungrott i perioder”. Ytterligare bidragande orsaker till detta 
är det faktum att de upplever att de är underbemannade vilket i sin tur påverkar inspektörernas 
möjligheter att själva genomföra inläsning då tiden helt enkelt räcker till. Vidare är arbetet 
med att skapa enhetlighet i bedömningarna en tidkrävande process som dock är nödvändig för 
att bedömningarna ska bli rättvisst i strävan efter säkra livsmedel. 
 
I strävan efter enhetliga bedömningar och säkra livsmedel hålls regelbundna möten med 
övriga kommuner i länet. Där diskuteras eventuella tolknings- och implementeringsproblem. 
Dessa möten upplevs väldigt positiva av respondenterna och ses som en bra källa till 
kunskapsutbyte mellan kollegor. Trots dessa försök att sträva mot enhetlighet av lagen 
utrycker respondenterna oro över att det ändå förekommer olika tolkningar av lagen i olika 
delar av Sverige. Då tolkningar av lagen mellan kommuner i Sverige kan variera är det svårt 
att få fram en gemensam praxis för hur bedömningar ska gå till vid olika situationer. Detta har 
lett till problem för inspektörerna vid tillfällen då de behöver stöd av lagen vid till exempel 
åtalsanmälning eller domstolsprövning mot en verksamhet. Enligt Lampinen och Uusikyla 
(1998, s. 231-232) har medlemsstater små möjligheter till att lyckas med implementering av 
EU-direktiv om inte kommuner kan samarbeta gällande politiska beslut. Den nya 
lagstiftningen ställer högre krav på nationell samordning och likvärdighet vilket i 
förlängningen ska leda till säkrare livsmedel (Statskontoret 2004 s. 17). 
 
Studien påvisar att ett stort ansvar ligger på inspektörerna själva att tolka lagen. 
Respondenterna upplever att de inte får tillräckligt med stöd från vare sig från den egna 
kommunen eller från Livsmedelsverket.  Detta innebär att samarbete inom myndigheten blir 
deras främsta forum för kunskap. Även länsträffarna är en viktig källa på kunskap då de får 
fler infallsvinklar på tolkningen. 
 
De analyserade minnesanteckningar från livsmedelsgruppens möten bekräftar det som 
framkom i de skriftliga intervjuerna, det vill säga att rätt utbildning saknas och den utbildning 
som tillhandahålls inte ger den efterfråga kunskapen. 
 

Reflektion 
Kring denna frågeställning visade studien på delar där implementeringen av den nya 
lagstiftningen har kommit långt inom kommunen med att det samtidigt fanns områden där det 
fortfarande finns saker kvar att göra. Sätts Nyköpings kommuns arbete i en större kontext 
rörande EU:s arbete med säkra livsmedel påvisar även det att det är en bit kvar av processen 
mot en enhetlig tillämpning av lagen. Detta går dock inte att koppla att detta ansvar ligger 
direkt på Nyköpings kommun utan detta ansvar ligger på den centrala kontrollmyndigheten 
som i detta fall är Livsmedelsverket (EG 882/2004). Målet med EU:s livsmedelslagstiftning är 
att livsmedelskvaliteten ska vara enhetlig mellan medlemsstater och inom respektive 
medlemsland och därmed klargörs vikten av att lagen tolkas och tillämpas lika av 
kontrollmyndigheterna i Sverige (Europeiska kommissionen 2005, s. 3). Som studien påvisar 
leder det nuvarande arbetssätet till olika tolkningar av lagen i och med att de olika 
kommunerna med eller mindre tvingas till att skapa sig egna tolkningar och praxis av lagen. 
Nyköpings kommun ingår dock i en regional strävan efter enhetlighet vilket ses som positivt. 
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Respondenterna utrycker att dessa möten är viktiga forum för kunskaps och erfarenhetsutbyte. 
Trots detta arbete utrycker respondenterna att detta inte i tillräckligt i strävan efter enhetlighet 
och att det krävs mer för att kunna genomföra denna process. Det finns en antydan i de 
skriftliga intervjuerna att det är bristen på en övre samordning på nationellnivå som borde 
tillhandahållas av den centrala kontrollmyndigheten samt avsaknaden av enhetliga svar på de 
frågor som ställs av kommunen till Livsmedelsverket. Livsmedelsverket står dock för en del 
stöd men studien påvisar att respondenterna upplever att svaren och riktlinjerna därifrån 
varierar mycket. Ytterligare en bidragande orsak till enhetlighetsproblematiken enligt 
respondenterna är att det även inom kommun är svårt att få alla att ta till sig den nya lagen 
vilket försvårar processen med att uppnå enhetlighet mellan kommuner. Det går enligt 
författarna av denna studie att dra paralleller till Sannerstedt (2005, s. 18-19) resonemang med 
att det blir svårare att få igenom politiska beslut ju fler aktörer som är inblandade. 
 
När det gäller kunskap och utbildning talade de skriftliga intervjuerna sitt tydliga språk. Det 
framkom att inspektörerna behöver och efterfrågar utbildning och att Nyköpings kommun inte 
tillhandahöll detta fullt ut. Studien påvisar att det finns ett stort intresse bland inspektörerna 
till att utbilda sig men att de inte får chansen till det. Författarna av denna studie anser att 
utbildning behövs för att kunna tillämpa den nya lagen effektivt och att det i dagsläget finns 
ett flertal områden där inspektörerna saknar den erfordliga kompetensen för att kunna 
garantera säkra livsmedel. Vid implementeringen av miljöbalken bidrog staten med resurser 
för utbildning, vilket inte har skett i detta fall och just detta efterfrågades i de skriftliga 
intervjuerna. Livsmedelsverket har dock tillhandahållit utbildningar i ämnet, dock anser flera 
respondenter att dessa utbildningar inte höll en tillräcklig nivå. Även detta ses påverka 
processen med att uppnå säkra livsmedel negativt. 
 
För att besvara frågeställningen följs lagstiftningen gällande kunskap och utbildning påvisar 
de genomförda skriftliga intervjuerna att Nyköpings kommun inte följer lagen fullt ut. Detta 
grundas på att kommunen inte uppfyller det ålagda ansvar de har att tillgodose det 
kompetensbehov som finns. Dock är det inte livsmedelsinspektörerna på kommun som inte 
uppfyller lagen utan ansvaret ligger hos de beslutsfattande.  Med detta är det inte sagt att allt 
ansvar endast ligger på kommunen i denna fråga utan det ligger även på den centrala 
kontrollmyndigheten. Det ska dock tilläggas att respondenterna påtalar att denna 
implementering är en pågående process och att i och med detta kommer arbetet att fortsätta 
framöver. Respondenterna anser att de har kommit långt i processen under de två som har gått 
sedan lagen infördes men att det finns fortfarande luckor kvar att fylla. Dessa kunskapsluckor 
rör främst områdena märkning, ventilation samt se till att lagen tolkas enhetligt, först och 
främst inom kommunen.  
 

På en generell nivå 
Utifrån de slutsatser som dras ifrån fallet med Nyköpings kommun går det även att dra en del 
generella slutsatser som anses gälla andra liknande sammanhang. Önskemålet på en tydlig 
nationell samordnare ses vara ett krav som fler regioner ställer sig bakom. Enligt författarna 
till denna studie är en tydlig nationell samordnare en vital del av arbetet att uppnå EU: s 
strävan efter enhetlighet. Vidare kan även det faktum att det råder resursbrist för 
genomförande av relevant utbildning med mera kännas igen ifrån flera platser. Även de 
problem med implementeringen av den nya lagstiftningen som uppstod vid Nyköpings 
kommun kan anses gälla för flertalet andra kommuner eftersom de problem som uppstod i 
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detta fall inte kan ses bero på de lokala förutsättningarna i just denna kommun. Slutligen 
anses problematiken kring en enhetlig tolkning av lagstiftningen i Sverige vara det största 
hindret i implementeringsarbetet samt EU: s fastställda mål för säkra livsmedel. Denna studie 
belyser denna problematik på en lokal nivå som därmed andra kommuner kan dra lärdomar 
av. 

 

Slutsatser 
Här tydliggörs uppsatsens slutsatser. 
 

• Nyköpingskommun uppfyller i nuläget inte lagen gällande utbildning fullt ut. 
• Det finns önskemål och behov av relevanta utbildningar för inspektörerna 
• Det finns inte resurser till att genomföra de efterfrågade utbildningarna 
• Det saknas en tydlig nationell samordnare med enhetliga svar 
• Svårigheter finns med implementeringsprocessen gällande EU:s mål på enhetlighet 
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Bilaga 1; Missivbrev 
 
Hej! 
 
Vi bifogar med detta E-mail den enkät som ska ligga till grund för studien av hur väl 
Nyköpings kommun har lyckats att implementera den nya livsmedelsagen. Frågorna rör 
främst Din och kommunens kompetens kring den nya lagen samt hur själva 
implementeringsarbetet har gått till. Vi skulle väldigt gärna vilja att Du tar dig tid och 
reflekterar samt skriver ner dina tankar kring frågorna. Det finns inga korrekta eller felaktiga 
svar kring dessa frågor varvid vi vill att Du ska svara precis så som Du själv tycker och 
känner. Syftet är att vi ska få en bild av hur kommunens implementeringsarbete upplevs samt 
har fungerat, och då är det en stor fördel om ni ger personliga svar. Vidare kommer enkäterna 
självklart att behandlas konfidentiellt av oss och vi kommer inte heller att nämna några namn i 
uppsatsen samt att vi endast kommer att använda oss av generella termer när vi presenterar 
resultaten av studien. 
 
Som sagt så hoppas vi väldigt gärna att Du tar dig och besvarar denna enkät för att dels hjälpa 
oss att uppfylla uppsatsens syfte, men även för egen del fundera samt reflektera kring din och 
andras kunskap. 
 
När Du har svarat på enkäten Du skicka denna till någon av våra e-postadresser som återges 
här nedan. 
 
Mvh/ 
 
David Wingård 
davwi598@student.liu.se 
 
Daniel Källman 
danka894@student.liu.se 
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Bilaga 2; Den skriftliga intervjun 
Svaren ska Du skriva ner på de efterföljande bladen. 

1. Berätta om din egen kunskap om den nya livsmedelslagen (2006) med stöd av frågorna: 

• A. Vad anser Du om Din egen kunskap om den nya lagen? Känner Du att Du har den 
kunskap som behövs för att kunna använda lagen effektivt?  

 
• B. Känner Du att kommunen kan bistå med stöd med kunskap kring den nya 

livsmedelslagen och ser detta eventuella stöd ut? 
 

• C. Vilken utbildning har Du fått kring den nya livsmedelslagen? Har den varit 
tillräcklig? 

 
 
2. Beskriv kompetensen som finns på kommunen rörande den nya lagen med stöd av dessa 
frågor: 
 

• A. Anser Du att Nyköpings kommun har den kompetens som behövs för att förstå och 
använda den nya lagen på ett effektivt sett?  

 
o A. 1. Hur ser denna kompetens ut i så fall, och på vilka delar av lagen ligger 

den?  
 

o A. 2. Om kommunen har denna kompetens, hur har arbetet bedrivits för att 
uppnå detta? 

 
• B. Vilka eventuella brister finns? 

 
• C. Sker det ett kunskapsutbyte mellan kollegor och andra myndigheter och i så fall 

hur, om inte varför? Vad får detta för konsekvenser? 
 

• D. Hur bearbetas eventuella kunskapsluckor? 
 
 
3. Beskriv hur implementeringsprocessen av den nya livsmedelslagen har sett ut på 
kommunen med stöd av följande frågor: 
 

• A. Hur har implementeringsprocessen av den nya lagen gått till? 
 

• B. Vilka verktyg (såsom intern kompetents på kommunen samt externa riktlinjer från 
livsmedelsverket) har använts vid implementeringen av den nya lagen på kommunen? 

 

• C. Vilka eventuella svårigheter har uppstått under implementeringsprocessen och hur har 
dessa avhjälpts? 
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• D. Vilka eventuella problem har uppstått vid tolkningar av lagen och hur har dessa avhjälpts? 
 


