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Abstract 
Almost all of the Swedish food law as we know it today originates from the 

European union. The Union sets the rules for what can or cannot be permitted, 

covering the whole chain of wares that are supposed to be consumed. Although 

the majority of the legislation itself comes from the union, it is up to the member 

states to assure that the law is abided and to find suitable sanctions if that is not 

the case.  

 

This essay focuses on the sanctions that the Swedish government has at its 

disposal when a breach of law is discovered. Therefore, the current system for 

sanctions is analysed and the potential need for other types of sanctions is 

discussed. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Ämnet för den här uppsatsen tar avstamp i de fall av livsmedelsfusk som med jämna 

mellanrum florerar i media. Här kan nämnas den så kallade ”köttfärsskandalen” år 2007, då 

TV-programmet Uppdrag granskning avslöjade att ICA-handlare hade märkt om köttfärs i ett 

antal butiker och gav dessa ett senare bäst före-datum.1 Vid den aktuella tidpunkten gick jag i 

högstadiet och bodde i en av de kommuner där fusket hade uppdagats. När jag var hemma hos 

en vän frågade han om jag ville se familjens ko. Förvånat följde jag med honom ner i husets 

källare, där han visade de frysta resterna av djuret. Han förklarade att familjen hade känt sig 

så pass lurade av matbutikens agerande att de låtit investera i ett slaktat nötkreatur med 

tillhörande köttsåg. Och visst är det så – vi är måna om vad vi stoppar i oss, vare sig det 

handlar om att undvika en allergisk reaktion, följa en religiös kosthållning eller avstå från mat 

som har hanterats på ett felaktigt sätt.  

Lagstiftningen som rör livsmedel är till för dig och mig. Det primära syftet är att 

tillvarata konsumenternas intressen och allmänhetens hälsa i fråga om livsmedel. Därigenom 

ska en konsument kunna förlita sig på att inte bli vilseledd eller lurad av exempelvis 

datummärkning, livsmedelsbeteckning eller ursprungsland. Överträdelser av livsmedels-

lagstiftningen kommer att förekomma oavsett hur den rättsliga regleringen ser ut. Från statens 

sida kan man emellertid sträva efter att överträdelser ska beivras på ett tillfredsställande sätt, 

med hjälp av offentlig kontroll och därtill lämpliga konsekvenser efter upptäckta brister. 

Livsmedelskontrollen ska säkra lagstiftningens efterlevnad och det är i samband med denna 

kontroll som brister kan upptäckas och sanktioner utdelas.  

Livsmedelsregleringen är till stor del baserad på den europeiska unionsrätten, men det 

ankommer på de enskilda medlemsstaterna att utforma lämpliga sanktioner för att ingripa mot 

överträdelser av lagstiftningen. EU-förordningarna på området anger därtill att sanktionerna 

ska vara avskräckande, proportionerliga och effektiva.  

Sanktionerna för livsmedel har varit på tapeten vid ett flertal tillfällen de senaste åren. I 

början av år 2006 presenterades Sanktionsavgiftsutredningen, som hade i uppdrag att se över 

sanktionsbestämmelserna i foder-, djurskydds- och livsmedelslagarna. Utredningen 

konstaterade att livsmedelslagens sanktioner varken var tillräckligt effektiva eller 

																																																								
1 http://www.svd.se/ica-fuskar-med-datummarkning-pa-kottfars. För ett annat uppmärksammat fall från tidigare i 
år: två livsmedelsföretag på Gotland hade marknadsfört sina köttprodukter som svenska, trots att ursprungslandet 
var något annat. http://www.dn.se/ekonomi/gotlandska-foretag-anklagas-for-storskaligt-kottfusk/ 
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avskräckande, utan istället framstod som tomma hot.2 I utredningen lades sanktionsavgifter 

fram som en lösning på problemet, men förslaget ledde inte till någon ändring i lagstiftningen. 

I skrivande stund har regeringen återigen tillsatt en utredning som ska se över 

livsmedelslagens sanktioner. Följaktligen finns det indikationer på att sanktionsapparaten i 

dagsläget inte är felfri. Samtidigt aktualiserar sanktionerna två delvis motstående intressen – 

dels allmänhetens behov av ett effektivt skydd mot överträdelser av lagstiftningen, dels kravet 

på förutsebarhet i sanktionsutdelningen för de enskilda livsmedelsföretagarna.  

Mot bakgrund av det anförda är det av intresse att närmare undersöka utformningen av 

livsmedelslagens sanktionssystem. Detta för att kunna klargöra huruvida det finns några 

brister i sanktionssystemet som kan motivera ett införande av ytterligare sanktioner. De två 

lösningarna som kommer att studeras närmare är sanktionsavgifter och ett återinförande av 

fängelsestraff för livsmedelsbrott.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att analysera om kontrollmyndigheternas 

sanktionsmöjligheter är tillräckliga när livsmedelslagen inte efterlevs, eller om det finns ett 

behov av att ytterligare sanktioner införs. Avsikten är även att diskutera hur EU-rättens krav 

på att de nationella sanktionerna ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande ska 

tolkas.  

 

De frågeställningar jag ämnar att besvara är följande:  

• Vilka krav ställer EU-rätten på det nationella sanktionssystemet? 

• Kan några brister med livsmedelsregleringens sanktioner identifieras?  

• Bör livsmedelsområdet kompletteras med ytterligare sanktioner? 

 

 

 

 

 

 

																																																								
2 SOU 2006:58, s. 115.  
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1.3 Metod och material  
Tidigare har det tagits för givet att rättsvetenskapen utgår från en enda metod – den juridiska.3  

Så är dock inte längre fallet och följaktligen måste metodval i juridiska arbeten motiveras.  

Mot bakgrund av uppsatsens syfte och frågeställningar kommer jag primärt att använda mig 

av den rättsdogmatiska metoden. Metoden används för att utifrån rättskällorna fastställa 

gällande rätt.4 Rätten i sig utgör inte ett oberoende fenomen, utan består istället av en 

sammansättning av accepterade regler.5 Det är omdiskuterat vad det i praktiken innebär att 

använda sig av en rättsdogmatisk metod.6 Vissa författare menar att en forskare som använder 

sig av metoden begränsas till att fastställa gällande rätt och därmed i princip inte skulle ha 

någon möjlighet att kritisera rätten.7 Det torde dock vara godtagbart för rättsvetenskaparen att 

gå utöver att fastställa gällande rätt och därtill kritisera och analysera denna.8 Till skillnad 

från den praktiskt verksamme juristen så är inte forskaren lika bunden av rättskällorna i fråga 

och därmed finns ett större utrymme för egen analys.9  

För att kunna producera ett arbete som inte enbart är deskriptivt kan en författare 

emellertid behöva gå utöver det som skulle kunna anses vara en strikt rättsdogmatisk metod. I 

den här uppsatsen eftersträvar jag inte enbart att fastställa gällande rätt, utan även kritiskt 

analysera denna. Metoden som jag använder mig av skulle därför kunna sägas vara kritiskt 

rättsdogmatisk, eftersom jag går längre än att enbart redogöra för det rådande rättsläget.10 

Dessutom innehåller min uppsats även en mindre intervjustudie, som endast har till syfte att 

fördjupa analysen av livsmedelslagens sanktionssystem genom att fråga praktiker hur de ser 

på regleringen.  

Den rättsdogmatiska metoden utgår ifrån rättskällorna. Rättskälleläran anger vilka 

källor som kan, ska eller bör användas samt hur källorna förhåller sig till varandra.11 Med 

rättskällor avses i den här uppsatsen lagar och andra författningar, förarbeten, rättspraxis och 

doktrin. Även EU-rätten måste vägas in när gällande rätt fastställs. Regleringen kring 

																																																								
3 Svensson, Eva-Marie, De lege interpretata – om behovet av metodologisk reflektion, Juridisk Publikation 
jubileumsnummer 2014, s. 218.  
4 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, 3 u., 
Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 43.  
5 Sandgren, Claes, Är rättsdogmatik dogmatisk?, TfR 2005 s. 650-651. 
6 Svensson, Eva-Marie, De lege interpretata – om behovet av metodologisk reflektion, Juridisk Publikation 
jubileumsnummer 2014, s. 216.  
7 Lavin, Rune, Är den förvaltningsrättsliga forskningen rättsdogmatisk?, FT 1989, s. 115. 
8 Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, i Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1 u., 
Studentlitteratur, 2013), s. 35. 
9 Svensson, Eva-Marie, De lege interpretata – om behovet av metodologisk reflektion, s. 215. 
10 Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, s. 39.  
11 Svensson, Eva-Marie, Genusrättsvetenskap och juridiska metoder, i Korling, Fredric & Zamboni, Mauro 
(red.), Juridisk metodlära, 1 u., Studentlitteratur, 2013, s. 278 
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livsmedel är till stor del utarbetad inom EU, vilket innebär att rätten måste tolkas i ljuset av 

EU-domstolens praxis och allmänna principer. Unionens förordningar är enligt artikel 249 i 

EU-fördraget bindande och direkt tillämpliga i medlemsstaterna. EU:s primärrätt har också 

företräde framför nationell rätt i det fall en konflikt skulle uppstå.12 Det sistnämnda gäller 

även i fråga om de rättigheter som stadgas i Europakonventionen.13  

Här bör framhållas att EU-rätten har vissa särdrag när materialet tolkas och appliceras i 

en svensk kontext.14 Exempelvis har EU-rätten har en annan hierarkisk uppbyggnad, där 

förordningar och principer anses utgöra primärrätt medan direktiv och förarbeten hör till 

sekundärrätten.15 EU-domstolens praxis tillmäts även ett betydande värde inom unionsrätten 

och kan i princip sägas ha samma status som de svenska förarbetena. Vidare ska EU-rätten 

tolkas ändamålsenligt, med fokus på språk och systematik.16 

De sanktioner som utdelas inom ramen för livsmedelsregleringen når sällan domstol, 

och därför är praxis på området mycket begränsad. Följaktligen behandlas praxis inte i någon 

större utsträckning. Istället är det primärt EU-förordningar, lagar och förarbeten som jag har 

använt mig av för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar.  

Inom ramen för uppsatsen har även en kvalitativ intervjustudie utförts. Intervjuerna är 

ingen rättskälla och har heller inte något generaliserbart resultat. Den funktion som 

intervjuerna fyller är istället att fördjupa analysen av frågeställningarna.17 För en närmare 

genomgång av den kvalitativa metod som nyttjades i fråga om arbetets semi-strukturerade 

intervjuer hänvisas läsaren till uppsatsens femte kapitel. Att jag har valt att behandla metoden 

för de kvalitativa intervjuerna i ett eget kapitel beror på att jag här ämnar göra en tydlig 

avgränsning för det material som inte kan läggas till grund för en juridisk argumentation. 

Jag har även använt mig av Livsmedelsverkets vägledning för ”åtgärder vid bristande 

efterlevnad” för att visa på hur samordningen av Livsmedelskontrollen ser ut idag. 

Vägledningen har formen av allmänna råd och utgör därmed ingen rättskälla. Således är den 

heller inte juridiskt bindande.18 Vidare har ett antal rapporter från Livsmedelsverket och 

Åklagarmyndigheten använts inom ramen för arbetet i syfte att visa på hur 

																																																								
12 Mål 26/62 Van Gend en Loos mot Nederlandse Administraie der Belastingen REG 1963, svensk specialutgåva 
I, s. 161. 
13 Europakonventionens rättigheter är allmänna principer enligt unionsrätten, se art 6.3 EU-fördraget. 
14 Reichel, Jane, EU-rättslig metod, i Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1 u., 
Studentlitteratur, 2013, s. 110. 
15 Warnling-Nerep, Wiweka, Vad är rätt?, 2 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2015, s. 66. 
16 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 
2. u., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 36. 
17 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, 3 u., 
Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 51.  
18 Warnling-Nerep, Wiweka, Vad är rätt?, s. 68.  
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livsmedelskontrollen bedrivs i praktiken. Här har primärt Livsmedelsverkets årliga revision 

av kontrollmyndigheterna visat sig vara mycket användbar.  

 

1.4 Avgränsningar 
Livsmedelslagstiftningen utgör en mycket omfattande reglering som till stor del har sitt 

ursprung i EU:s rättskällor. Med anledning av uppsatsens omfång har det inte varit möjligt att 

närmare gå in på alla de överträdelser som kan aktualisera sanktioner. Det är således inte vad 

som förbjuds enligt lagstiftningen som står i fokus, utan hur samhället ingriper mot 

överträdelserna.  

När frågan om hur införandet av sanktionsavgifter på andra områden har motiverats, har 

två områden valts ut. Dessa är byggsanktionsavgift enligt plan- och bygglag (2010:900) samt 

miljösanktionsavgift enligt miljöbalken (1998:808). Deras bidrag till uppsatsen är att visa hur 

sanktionsavgifter skulle kunna komma att utformas inom livsmedelslagen och ge exempel på 

vilka argument som har framförts i samband med att sanktionsavgifterna introducerades. 

Anledningen de här avgifterna har valts ut är att användningen av sanktionsavgifter har varit 

etablerad inom dessa områden under en längre tid.   

Avslutningsvis har en avgränsning gjorts i fråga om de lege ferenda-diskussionen som 

återfinns i den senare delen av uppsatsen. Här diskuteras primärt ett införande av 

sanktionsavgifter. Ett återinförande av fängelsestraff analyseras också i viss utsträckning, men 

fokus har fästs vid sanktionsavgifter med tanke på att den här uppsatsen skrivs inom 

förvaltningsrättens område.  
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2. Utgångspunkter för livsmedelskontrollen 

2.1 Livsmedelsregleringens bakgrund och syfte 
Likt många andra områden som faller in under den speciella förvaltningsrätten har EU-rätten 

en mycket stor inverkan på livsmedelsområdet. 2006 års livsmedelslag (2006:804) tillkom 

mot bakgrund av att den nationella lagstiftningen behövde anpassas efter nya unionsrättsliga 

bestämmelser.19 Den mest påtagliga skillnaden mellan hur lagen är utformad i dagsläget och 

hur den såg ut innan EU-förordningarna trädde i kraft är att den idag i betydligt högre 

utsträckning hänvisar till den EU-rätt som finns på området. Eftersom EU-förordningarna blir 

direkt tillämpliga hos medlemsstaterna kan det rent av anses vara missledande att tala om en 

nationell reglering för livsmedel. Det är emellertid i livsmedelslagen som sanktionerna och 

kontrollen tar avstamp, även om lagen till stor del hänvisar till förordningens materiella 

regler.  För att ge aktörerna en överblick i fråga om livsmedelsregleringen så utfärdar 

regeringen tillkännagivanden avseende de EU-rättsliga förordningarna inom livsmedels-

sektorn. I tillkännagivande (2014:1526) om de bestämmelser som kompletteras av 

livsmedelslagen räknas de grundförordningar som är av relevans upp.  

Primärt är det Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 som ligger 

till grund för den svenska lagstiftningen, men även andra EU-förordningar och direktiv 

reglerar till stor del det som utgör den svenska livsmedelsregleringen.20 Förordningen från år 

2002 kan sägas klargöra de grundläggande krav som aktualiseras vid livsmedelshantering. I 

den följande framställningen kommer förordningen såldes att benämnas som 

livsmedelsförordningen. Härtill finns även det som kan betecknas som ”hygienpaketet” vilket 

utgörs av fyra förordningar av relevans för hygien och kontroll inom livsmedelskedjan.21  

En EU-förordning signalerar vanligtvis att medlemsstaterna ska undvika nationell 

lagstiftning på området, med beaktande av principen om EU-rättens företräde och 

spärrverkan.22 Dock hindrar inte förordningar av den ifrågavarande typen att medlemsstaterna 

själva reglerar det som kan hänföras till verkställigheten. I den aktuella förordningen anges 

det explicit att nationell lagstiftning ska finnas på området, vilket också har påverkat 

utformningen av livsmedelslagen. Lagens bestämmelser är till en betydande del utarbetade 

inom EU, men grundläggande bestämmelser och hänvisningar till EU-regleringar återfinns i 
																																																								
19 Prop. 2005/06:128, s. 186.  
20 Ibid., s. 101. 
21 Europaparlamentets förordning (EG) nr 882/2004 (allmän kontroll) diskuteras nedan i avsnitt 3.1. De övriga 
förordningarna behandlas inte inom den här uppsatsen. Europaparlamentets förordning (EG) 852/2004 (allmän 
hygien), Europaparlamentets förordning (EG) nr 853/2004 (särskild hygien) och Europaparlamentets förordning 
(EG) nr 854/2004 (särskild kontroll).  
22 Se art. 288 FEUF.   
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den nationella rättsakten. Livsmedelslagen reglerar således straff, överklagande och tillsyn på 

livsmedelsområdet.23  

Vad gäller utformningen av sanktionerna så har dessa inte harmoniserats inom unionen. 

Det är därför upp till varje enskild medlemsstat att avgöra hur överträdelser av 

livsmedelslagstiftningen ska beivras. Här har unionens medlemsstater även en skyldighet att 

utforma nationella regler som möjliggör att förordningarna blir praktiskt tillämpbara och får 

tänkt genomslag.24 Skyldigheten sammanhänger med principen om ett lojalt samarbete inom 

unionen, vilken i korthet innebär att medlemsstaterna förpliktas att verka för en 

implementering av EU-rätten.25 Trots att medlemsstaterna själva reglerar vilka sanktioner som 

ska finnas på området så kvarstår kravet på att unionsrätten och dess allmänna rättsprinciper 

ska följas.26 Rättsprinciper som kan aktualiseras vid frågor om medlemsstaternas 

sanktionssystem är exempelvis proportionalitetsprincipen27, rättssäkerhetsprincipen28 samt 

övriga processuella rättssäkerhetsgarantier29. I fråga om sanktioner ställer unionen också 

minimikrav på att dessa ska vara proportionerliga, effektiva och avskräckande.30  

Enligt den inledande paragrafen i livsmedelslagen syftar bestämmelserna till att 

säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och konsumenternas intressen i fråga om 

livsmedel.  Formuleringen är av målbetonad karaktär och kommer även till uttryck i den 

nyssnämnda EU-förordningen.31 Konsumenternas intressen ska skyddas genom att 

vilseledande eller bedrägliga förfaranden förebyggs och att förvanskningar av livsmedel och 

andra tillvägagångssätt som kan vara missvisande för konsumenterna undviks.32 

Målsättningen sammanhänger med att konsumenterna ska ha möjlighet att göra välgrundade 

val i fråga om livsmedel.33 Informationen för en viss produkt ska därför vara tillräcklig och 

enkel att förstå. Således ska konsumenten kunna förlita sig på att livsmedlet i fråga är vad det 

utges för att vara och att det är säkert att förtära. Lagstiftningen ställer krav på en hög 

																																																								
23 Prop. 2005/06:128, s. 135. 
24 Ibid., s. 133. 
25 Fördraget om Europeiska unionen (1992), Maastrichtfördraget (efter konsolidering av Lissabonfördraget), EU-
fördraget, FEU, Artikel 4.3. 
26 Se C-210/10 Urbán, punkt 53.  
27 FEU, Art 5.4. En företagen åtgärd ska inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det som åsyftas. 
28 Art 49.1 och art 50, rättighetsstadgan. Rätten till god förvaltning inkluderar krav på att förvaltningen ska vara 
förutsebar och förbjuder därmed retroaktiv lagstiftning. 
29 Art 47.1, rättighetsstadgan. Rätten till en rättvis rättegång återfinns här.  
30 Den närmare innebörden av uttrycket kommer att analyseras nedan i avsnitt 2.4.  
31 Art. 5, Förordning (EG) nr 178/2002. 
32 Art. 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002. 
33 KOM 1999:719 s. 33. 
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skyddsnivå för människors hälsa, eftersom livsmedel kan vara mikrobiologiskt eller kemiskt 

förorenade.34  

När åtgärder vidtas inom produktion, bearbetning eller distribution av livsmedel ska de 

allmänna principerna i EU:s livsmedelsförordning beaktas.35 Härvid klargörs att 

livsmedelsregleringen inte enkom är till för att skydda människors hälsa och konsumenter. 

Även god sed inom livsmedelshandeln och fri rörlighet inom unionen framhålls som 

skyddsvärda intressen. Ett visst skydd för livsmedelsaktörerna finns därmed också, eftersom 

eventuella åtgärder inte får begränsa handeln mer än nödvändigt för att uppnå en godtagbar 

hälsoskyddsnivå. Lagstiftningen kan därför sägas reglera två potentiellt motstående intressen; 

dels konsumenternas intresse av hälsa och information, dels livsmedelsföretagarnas intresse 

av att undvika handelsbegränsningar. Att handeln inte får begränsas mer än nödvändigt kan 

också hänföras till de krav som ställs på att eventuella sanktioner ska vara proportionerliga i 

förhållande till nyttan av det som sanktioneringen kan uppnå.36 Det är emellertid bra att 

påminnas om att livsmedelslagstiftningen och kontrollen som utövas faktiskt är positiv för 

branschen i stort.37 En avklarad kontroll fungerar om en kvalitetsstämpel för den enskilda 

företagaren, medan konkurrenter som inte följer lagstiftningen riskerar att drabbas av 

sanktioner. 

 

2.2 Lagstiftningens tillämpningsområde och problembild 
Lagstiftningen på området riktar sig främst till livsmedelsföretagare, det vill säga den fysiska 

eller juridiska person som ansvarar för att lagstiftningen efterlevs.38 Företaget i sig kan vara 

antingen offentligt eller privat och bedrivas med eller utan vinstsyfte. Bestämmelserna 

reglerar därmed inte primärproduktion eller enskildas handhavande för användning och 

konsumtion inom ett privathushåll.39 Om en fysisk person exempelvis lagar en måltid i det 

egna hemmet sker inget utsläpp på marknaden, vilket gör att personen undantas från såväl 

EU-rättslig som nationell livsmedelslagstiftning. Skulle däremot samma person servera maten 

till allmänheten så träder förbudet mot utsläpp av livsmedel som inte är säkra ikraft.40 I det 

sistnämnda fallet kan också sanktioner utdelas mot den privatperson som bryter mot förbudet, 

																																																								
34 KOM 1999:719, s. 23.  
35 Artikel 4.2 samt 5-10, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002. Notera att det även finns 
allmänna principer i den allmänna unionsrätten.  
36 Proportionaliteten i sanktionsutdelningen diskuteras mer nedan i avsnitt 2.3.3.  
37 Isenstam, Tomas, Juridik för inspektörer, 1 u., Studentlitteratur, Lund, 2012, s 
38 Art. 3.3, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002. 
39 4 § Livsmedelslagen. 
40 Artikel 14 i förordning (EG) nr 178/2002.  
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eftersom medlemsstaternas skyldighet att införa sanktioner enligt ordalydelsen inte enbart 

omfattar livsmedelsföretagare.41 I den här uppsatsen är det fortsättningsvis kontroll och 

sanktioner avseende livsmedelsföretagares verksamhet som behandlas.  

Livsmedelslagen utgår ifrån definitionen av livsmedel enligt artikel 2, 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002, vilken anses omfatta ”alla 

ämnen eller produkter, oberoende av om de är bearbetade, delvis bearbetade eller 

obearbetade, som är avsedda att eller rimligen kan förväntas att förtäras av människor. 

Livsmedel inbegriper drycker, tuggummi och alla ämnen, inklusive vatten, som avsiktligt 

tillförts livsmedlet under dess framställning, beredning eller behandling”.  

Livsmedel ges härmed en mycket bred definition. I lagen likställs därutöver snus och 

tuggtobak med livsmedel.42 I ovan nämnda artikel klargörs även vad som inte omfattas av 

definitionen, till exempel faller växter före skörd och narkotika utanför tillämpningsområdet.  

Lagen inbegriper dessutom samtliga stadier i produktions-, bearbetnings- och 

distributionskedjan för livsmedel, vilket säkerställer att den omfattar områden som direkt eller 

indirekt inverkar på livsmedelssäkerheten.43 Livsmedelsförordningen stadgar att livsmedel 

som inte är att anse som säkra aldrig ska släppas ut på marknaden.44 Ett icke-säkert livsmedel 

är antingen otjänligt som människoföda eller skadligt för hälsan, varav den senare punkten tar 

hänsyn till korta och långsiktiga hälsoeffekter, kumulativa toxiska effekter och särskilda 

konsumentgruppers känslighet.45  

Tanken är att livsmedelsregleringen ska ha en helhetsbild av livsmedelshanteringen och 

därigenom omfatta hela livsmedelskedjan ”från jord till bord”.46 I och med att hela 

livsmedelskedjan omfattas blir vad som anses utgöra en överträdelse mycket brett. Enligt 

livsmedelslagen är det inte enbart renodlat matfusk som ska beivras, utan även ett fall där 

innehavaren av en lokal detaljhandel inte har markerat en frysdisks högsta fyllnadsnivå på ett 

korrekt sätt räknas till kategorin överträdelser.47 Genom exemplet blir det tydligt att 

överträdelserna varierar i allvarlighetsgrad, vilket hänsyn tas till genom en riskbaserad 

																																																								
41 Artikel 55 i förordning (EG) nr 882/2004. Artikeln torde därför tolkas som att unionens medlemsstater är 
skyldiga att besluta om sanktioner även för personer som inte är att anse som livsmedelsföretagare enligt artikel 
3.3, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002. 
42 Se 3§ livsmedelslagen. Notera att vatten endast omfattas från vattenverket till tappkranen, se artikel 6, rådets 
direktiv 98/83/EG. 
43 Skäl 11, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002. 
44 Art. 14.2, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002. 
45 Art. 14.4, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002. 
46 Prop. 2005/06:128, s. 190. 
47 Det aktuella exemplet med frysdiskens fyllnadsnivå är hämtat från artikel 3.1, Kommissionens förordning 
(EG) nr 37/2005 av den 12 januari 2005 om övervakning av temperatur i utrymmen för transport, förvaring och 
lagring av djupfrysta livsmedel. 
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livsmedelskontroll och därtill proportionerliga sanktioner. Mer om det följer i uppsatsens 

tredje kapitel. 

Livsmedelslagstiftningen kan i hög utsträckning sägas vara flexibel på så sätt att kraven 

anpassas efter den enskilda verksamhetens art och förutsättningar.48 Att så är fallet kommer 

till uttryck genom formuleringar som ger ett stort utrymme för variation och skönsmässig 

bedömning. Här kan nämnas ett krav på ”lämpliga” mätinstrument för temperaturer49. Således 

är det upp till den enskilde inspektören att tolka bestämmelserna. Livsmedelsinspektörernas 

roll är inte alldeles enkel, de förväntas ha kompetens i såväl livsmedelssäkerhetsfrågor som i 

den tillämpliga rättsliga regleringen.50 Här bör även de grundläggande rättsprinciperna om 

legalitet och objektivitet uppmärksammas.51 Principerna innebär ett krav på författningsstöd 

vid maktutövning, respektive att ärendehandläggningen i det enskilda fallet ska vara saklig 

och objektiv. En tolkning får därför aldrig gå utöver de krav som den ifrågavarande 

bestämmelsen föreskriver.52 Att regleringen ger stort utrymme för tolkningar riskerar att bidra 

till problem med godtycklighet. Här kan några paralleller till miljörätten dras.  

Inom miljörätten, som också är till stor del är utarbetad inom unionen, har motsvarande 

problem uppmärksammats. I en artikel från 2014 anförde den tidigare generaldirektören för 

Miljödepartementet Rolf Strömberg att EU:s rättsakter på miljöområdet växlar mellan att vara 

extremt detaljerade och luddigt utformade. I texten poängterar han att svåra bedömningsfrågor 

som lagstiftaren borde ha utrett istället överlämnas till de myndigheter som tillämpar 

regleringen.53 I och med att den i artikeln diskuterade regleringen innehöll flera oklarheter så 

lämnades ett stort utrymme för tolkning. Livsmedelslagstiftningen får, likt miljörätten, anses 

pendla mellan att vara detaljreglerad och flexibel.54 Livsmedelsverket har också konstaterat 

att i och med ikraftträdandet av den nya hygienlagstiftningen har flexibiliteten i lagstiftningen 

ökat. Verket anmärker att livsmedelsföretagaren idag ges fler alternativa vägar att uppnå de 

mål som lagstiftningen stadgar. Emellertid innebär det att bevisbördan för att en viss lösning 

																																																								
48 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019, del 1, s. 11.  
49 Artikel 2.1, Kommissionens förordning (EG) nr 37/2005 av den 12 januari 2005 om övervakning av 
temperatur i utrymmen för transport, förvaring och lagring av djupfrysta livsmedel. 
50 Israelsson, Tomas, Offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, 1 u., Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 42. 
51 Se RF 1:1 st. 3 och RF 1:9.  
52 Bohlin, Alf & Warnling-Nerep, Wiweka, Förvaltningsrättens grunder, 2 u., Norstedts juridik, Stockholm, 
2007, s. 11.  
53 Strömberg, Rolf, HD och EU-forin – vart är vi på väg? Strömberg, SvJT 2014 s. 487. 
54 Som exempel på när livsmedelsregleringen är mycket detaljerad kan nämnas Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna. Där anges en 
minimi-teckenstorlek för obligatorisk livsmedelsinformation, se artikel 13.2. 
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lever upp till kraven hamnar på företagaren.55 En flexibel lagstiftning påverkar inte enbart de 

aktörer som förväntas följa den, utan även kontrollmyndigheterna. Centrala myndigheter inom 

områden där primärrätten lämnar stort utrymme för tolkning får ett desto större inflytande, 

eftersom myndighetens uppgift inte enbart blir att tillämpa rätten utan även att tolka denna.  

Utöver regleringens flexibilitet så torde det faktum att en stor del av lagstiftningen 

återfinns i EU:s rättsakter kunna tänkas försvåra för de svenska livsmedelsföretagarna. 

Eftersom den svenska livsmedelsregleringen utgörs av en betydande regelmassa som till stor 

del återfinns i den Europeiska unionens rättsakter kan ett visst problem med förutsebarheten 

för den enskilde livsmedelsföretagaren skönjas. När förutsebarheten inte är tillräcklig kan 

lagstiftningen sägas vara rättsosäker.56 Till stor del kan det här sägas bero på den stora mängd 

EU-rätt på området.  

På livsmedelsområdet är det Livsmedelsverket som är den centrala myndigheten. De har 

i uppgift att samordna övriga kontrollmyndigheter och har befogenhet att exempelvis meddela 

föreskrifter och vägledningar för hur den offentliga kontrollen ska bedrivas.57 Sammantaget 

kan sägas att deras roll på livsmedelsområdet är mycket framträdande.58  

Att Livsmedelsverket har ett stort inflytande kan demonstreras av RÅ 2004 ref. 8, även 

känt som olivoljefallet. Målet rörde en text från verket gällande ett visst ohälsosamt ämne i 

olivolja. Texten hade fått titeln ”information” och sändes ut till livsmedelsintressenter och 

landets alla kommuner. Frågan i målet var huruvida texten skulle anses utgöra ett 

överklagbart beslut. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att texten var överklagbar, eftersom 

såväl privata som offentliga aktörer hade handlat som om det skulle ha varit fråga om ett 

bindande beslut. Målet menar jag visar på vilken avgörande roll Livsmedelsverket spelar 

inom livsmedelssektorn.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att de aktörer som får anses ha störst inflytande på det 

svenska livsmedelsområdet är den Europeiska unionen och Livsmedelsverket. Lagstiftaren är 

förstås också närvarande, men kan inte sägas ha en allt för framträdande roll avseende 

livsmedel, mot bakgrund av att en stor del av lagstiftningen regleras inom unionen. 

																																																								
55	Livsmedelsverkets vägledning, Åtgärder vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen, fastställd 
2014-11-24, s. 34.  
56 Frändberg, Åke, i Sterzel, Fredrik (red.), Rättsstaten – rätt, politik och moral, Rättsfondens skriftserie, 
Uppsala 1996, s. 27. 
57	Vägledningen är rådgivande och därmed inte juridiskt bindande. Föreskrifterna är däremot att anse som 
rättskällor.  
58 Samtliga av Livsmedelsverkets uppgifter återfinns i förordning (2009:1426) med instruktion för 
Livsmedelsverket. Myndigheten ska bland annat informera intressenter, konsumenter och företagare om gällande 
regelverk, kostråd samt andra viktiga omständigheter. De ska även underlätta och skapa bra förutsättningar för 
livsmedelsföretagare. Se 2 § p. 4-5. 
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Rättsakterna är dessutom ofta i form av förordningar, vilket medför att de har en direkt effekt. 

Innan livsmedelskontrollen och sanktionerna, som är i fokus för denna uppsats, ska diskuteras 

följer en analys av vilken innebörd som kan tillmätas de EU-rättsliga kraven på att 

medlemsstaternas sanktioner ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.  

	
2.3  Primärrättens krav på effektiva, proportionerliga och avskräckande 
sanktioner 
 
2.3.1 Vanligt förekommande krav 

Livsmedelsförordningen stadgar att medlemsstaterna måste införa sanktioner för vissa 

överträdelser, vilket innebär att staterna åläggs en positiv förpliktelse. Den positiva 

förpliktelsen består i att staterna ska göra något, i motsats till att undvika att göra något. I det 

förevarande fallet består förpliktelsen i att säkra införandet av lämpliga sanktioner.  

Skyldigheten riktar sig till respektive lagstiftare och följaktligen är det inte i första hand 

upp till de nationella domstolarna att avhjälpa diskrepanser som uppkommer mellan 

unionsrätten och de nationella rättskällorna.59 Dock finns det en allmän skyldighet för 

domstolarna att, när en konflikt mellan EU-rätten och den nationella rätten uppstår, på eget 

initiativ åsidosätta de nationella reglerna som står i strid med EU-rätten.60  

Det EU-rättsliga kravet på att sanktionerna som medlemsstaterna utformar ska vara 

effektiva, proportionerliga och avskräckande är ett uttryck som förekommer frekvent i EU-

förordningar och direktiv som stadgar att respektive medlemsstat själv ska utforma 

sanktionerna på området. 61 Varken i dessa eller i Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 178/2002 finns emellertid någon förklaring till vad som avses med effektiva, 

proportionerliga och avskräckande sanktioner. I förarbetena till livsmedelslagen konstateras 

att det ifrågavarande kravet återfinns i primärrätten, men någon närmare redogörelse för 

innebörden av begreppen har inte vidtagits i propositionen.62 Inte heller i EU-förordningarna 

klargörs uttrycket. Det ankommer på EU-domstolen att säkerställa en rättsenlig tolkning av 

unionsrätten.63 Således är det av intresse att undersöka deras tolkning av begreppen.  

																																																								
59 Annat vore oförenligt med legalitetsprincipen samt flera andra EU-rättsliga principer, se Asp, Petter, 
Internationell straffrätt¸1 u., Iustus, Uppsala, 2011, s. 142. 
60 C-119/05 Lucchini. ECLI:EU:C:2007:434. p. 61.  
61 Se exempelvis Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 (hygienregler för foder), Rådets 
förordning (EG) nr 1/2005 (skydd av djur under transport), Rådets direktiv 2002/90/EG av den 28 november 
2002 (definition av hjälp till olaglig inresa m.m.). 
62 Prop. 2005/06:128, s. 103. 
63	Art. 19.1, FEU.  
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EU-domstolen har ännu inte klargjort vad som ska anses utgöra proportionerliga, 

effektiva och avskräckande sanktioner specifikt för livsmedelsregleringen, men då samma 

krav återfinns på en mängd områden torde EU-domstolens praxis ändock kunna ge viss 

vägledning i frågan. För att kunna klargöra vad kraven de facto innebär har även doktrin som 

behandlar ämnet studerats.  

 

2.3.2 Effektivitet  

Beträffande begreppet effektivitet bör det inledningsvis nämnas att det är viktigt att göra en 

åtskillnad mellan den effektivitetsprincip som finns inom EU-rätten och kravet på effektiva 

sanktioner.  

Den unionsrättsliga effektivitetsprincipen innebär att överträdelser av regleringen ska 

vara möjliga att beivras av medlemsstaten. I målet Firma Feryn preciserade domstolen 

effektivitetsprincipens innebörd, nämligen att personer som saken angår rent faktiskt ska 

kunna åberopa unionsrättens bestämmelser vid en nationell domstol.64 Därigenom kan ett 

faktiskt och effektivt rättsskydd erhållas. Också Högsta domstolen har konstaterat att det inte i 

praktiken får bli omöjligt eller orimligt svårt att utöva rättigheter enligt EU-rätten.65 

Effektiviteten kan också anses vara sammanlänkad med principen om processuell och 

institutionell autonomi, det vill säga att det är den nationella förvaltningen som ska förmedla 

EU-rätten.66  

Det går emellertid inte att dra likhetstecken mellan kravet på effektivitet i fråga om 

sanktioner och effektivitetsprincipen. Enligt Warnling-Nerep kan en sanktion sägas vara 

effektiv i det fall den utgör ett effektivt hot, vilket i sin tur bidrar till en effektiv åtlydnad.67 

Effektiviteten torde således överlappa med sanktionens avskräckande förmåga. 

Effektivitetskravet bör även innebära att en sanktion ska följa i de fall där överträdelser har 

skett.68 I likhet med vad som uttalades i skälen till EU-direktiv nr 2014/57 om 

marknadsmissbruk så bör kontrollmyndigheterna också ha tillräckliga befogenheter för att 

ingripa mot rättsstridigheter för att ett sanktionssystem ska kunna anses vara effektivt.69 

Kravet på effektiva sanktioner torde även innebära att rättssystemets utformning ska 

möjliggöra att en överträdelse omedelbart föranleder en åtgärd.70 Träskman har skrivit om vad 

																																																								
64 C-54/07 Firma Feryn, ECLI:EU:C:2008:397. punkt 37. 
65 NJA 2013, s. 42, p. 5. 
66 Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt, Allmän förvaltningsrätt, 26 u., Liber, Stockholm, 2014., s. 182.  
67 Warnling-Nerep, Wiweka, Sanktionsavgifter, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 31.  
68 Asp, Petter, EG:s sanktionsrätt, Iustus, Uppsala, 1998, s. 56. 
69 Jfr. med resonemanget i Europaparlamentets och rådets direktiv Nr 2014/57/EU av den 16 april 2014, skäl 4.  
70 Prop. 2007/08:135, s. 83.  
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som ska anses utgöra effektiva sanktioner på miljörättens område. Han menar att effektiva 

sanktioner förutsätter tillräcklig normkunskap, tillräcklig sanktionssäkerhet vid brott mot 

lagstiftningen och tillräcklig stränghet i sanktionerna.71  

 

2.3.3 Proportionalitet 

Likt kravet på effektiva sanktioner anger förordningarna på livsmedelsområdet inte explicit 

några kriterier för när en sanktion ska anses vara proportionerlig. Däremot har EU-domstolen 

i ett antal mål diskuterat kravets innebörd. Precis som var fallet med effektivitetsbegreppet så 

har proportionalitet status som en allmän EU-rättslig princip.72 Proportionaliteten som åsyftas 

i fråga om sanktioner är den mellan en repressiv åtgärd och det mål som eftersträvas med 

regleringen. 73 I fråga om livsmedel kan en sådan målsättning vara att konsumenten ska kunna 

undvika hälsovådliga livsmedelsprodukter. Den EU-rättsliga proportionalitetsprincipen skiljer 

sig från den princip som råder inom exempelvis den svenska straffrätten. Straffrättslig 

proportionalitet innebär istället att en avvägning görs mellan den otillåtna gärningen mot dess 

straffsats.74 

I fallet C-210/10 Urbán diskuterades medlemsstaternas skyldighet att införa 

proportionerliga sanktioner avseende vägtransporter. Domstolen konstaterade inledningsvis 

att förordningen i fråga75 inte innehöll några direkta kriterier för när en sanktion skulle anses 

vara proportionerlig. Vidare klargjordes att repressiva åtgärder enligt medlemsstaternas egen 

lagstiftning inte får gå utöver vad som anses vara ändamålsenligt och nödvändigt för att uppnå 

de legitima mål som säkras genom åtgärderna.76 Annorlunda uttryckt ska nackdelarna inte 

överväga den nytta som en viss sanktion förmår generera.  

EU-domstolen konstaterade i mål C-418/11 Texdata Software att den minst ingripande 

åtgärden ska väljas när flera åtgärder står till buds. Den eller de olägenheter som sanktionen i 

fråga vållar får inte heller vara orimliga i förhållande till det mål som eftersträvas med 

användningen av dessa.77 Här kan ett svenskt fall nämnas, i vilket Högsta förvaltnings-

domstolen (dåvarande Regeringsrätten) klargjorde att en kommuns krav om att nyttja tegel för 

																																																								
71 Träskman, Per Ole, Miljöstraffrätten – Miljökontroll, miljöbrott och brottspåföljder, 2010, 1 u., Norstedts 
Juridik AB, Stockholm. s. 19. 
72 Artikel 5, Fördraget om Europeiska unionen.  
73 Se C-210/10 Urbán [2012], punkt 22-25, samt dom av den 12 juli 2001 i mål C-262/99, Louloudakis, REG 
2001, s. I-5547, punkt 67, och av den 29 juli 2010 i mål C-188/09, Profaktor Kulesza, Frankowski, Józwiak, 
Orlowski, REU 2010, s. I-7639, punkt 29. Jfr. även Asp, s. 92. 
74 Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättens grunder, 2 u., Iustus, Uppsala, 2013, s. 51. 
75 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006. 
76 Se C-210/10 Urbán [2012], punkt 24.  
77 C-418/11, Texdata Software, ECLI:EU:C:2013:588, p. 52. 
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fasadrenovering var oproportionerligt.78 Detta trots att kommunen hade ett visserligen 

angeläget mål med sitt beslut, nämligen att bibehålla de för området karaktäristiska 

tegelfasaderna. Proportionalitetstanken präglas därför av nödvändighet och lämplighet.79 

Proportionaliteten torde även innebära en avvägning där den mindre ingripande åtgärden ska 

användas om ett visst mål kan uppnås genom två olika tillvägagångssätt.80  

 

2.3.4 Avskräckning 

Kravet på att sanktionerna i fråga ska vara avskräckande innebär sannolikt att dessa måste 

inkludera ett visst mått av stränghet.81 Det åskådliggörs i EU-domstolens mål (14/83) von 

Colson, där diskriminering i samband med ett anställningsförfarande hade konstaterats i den 

nationella domstolen. Det fanns härtill unionsrättsliga bestämmelser på området i form av ett 

direktiv. Med stöd av den nationella lagstiftningen kunde endast en låg ersättning utkrävas, 

vilket gjorde att de diskriminerade personerna istället ville använda sig av den 

kompensationsnivå som unionsrätten stadgade. I direktivet fanns en skyldighet för 

medlemsstaterna att införa effektiva sanktioner.82 Domstolen konstaterade att direktivet inte 

föreskrev några särskilda påföljder för överträdelser, men att de påföljder som utformas ska 

ha en faktisk avskräckande verkan.83 Sanktioner som är av rent symbolisk karaktär ska 

därmed inte anses uppfylla kravet. Om sanktionen är av ekonomiskt slag skulle en 

avskräckande effekt kunna bestå i att livsmedelsaktören väger den vinning som en 

överträdelse kan innebära mot den risk som sanktionen utgör. Skulle företagaren vid en sådan 

avvägning bestämma sig för att avstå från överträdelsen bör kravet på avskräckning vara 

uppfyllt.84  

I det ovan nämnda målet Texdata Software fann domstolen att lagstiftaren måste 

säkerställa att sanktionerna har en reell avskräckande verkan, samtidigt som 

proportionalitetsprincipen ska beaktas.85 EU-domstolen har även i ett mål från 2014 

konstaterat att en ålagd sanktion inte kan anses vara avskräckande om det lönar sig för den 

																																																								
78 RÅ 2000 ref. 49.  
79 Asp, Petter, EG:s sanktionsrätt, Iustus, Uppsala, 1998, s. 96.	
80Asp, Petter, Franzén bit för bit, Europarättslig tidskrift, 1999, Vol.2, nr 1, 102-118. s. 107. 
81Asp, Petter, EG:s sanktionsrätt, Iustus, Uppsala, 1998, s. 57. 
82 Rådets direktiv 76/207 av den 9 februari 1976. 
83 C-14/83, Von Colson and Kamann, ECLI:EU:C:1984:153, p. 23. 
84 Jfr. med resonemanget som förs angående konkurrensskadeavgifter. SOU 2014:131, s. 214. 
85 C-418/11, Texdata Software, ECLI:EU:C:2013:588.p. 51. 
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som ska uppfylla de lagstadgade kraven att påföras en sanktion snarare än att uppträda 

rättsenligt.86  

2.4 Sammanfattande slutsatser 
Livsmedelsregleringen omfattar hela livsmedelskedjan och är i första hand till för att säkra 

allmänhetens hälsa och konsumentens rätt att göra välgrundade val i fråga om livsmedel. 

Lagstiftningen är till stor del utarbetad inom EU och de nationella bestämmelserna som finns 

på området hänvisar ofta tillbaka till primärrätten. Det innebär att lagstiftningen kan te sig 

svårtillgänglig och snårig för den oinsatte.  

Regleringen för livsmedel innehåller ett visst mått av flexibilitet, vilket medför både 

för- och nackdelar. Samtidigt som det är positivt att det finns många sätt för en 

livsmedelsföretagare att uppnå lagstiftningens krav ger möjligheten att göra bedömningar i de 

enskilda fallen större utrymme för godtycklighet. Risken är därmed att rättstillämpningen inte 

blir lika förutsebar som den hade kunnat vara med en mer detaljrik reglering. Flexibiliteten 

resulterar även i att företagaren själv måste visa för kontrollmyndigheten att han eller hon 

lever upp till de krav som ställs. 

På nationell nivå intar Livsmedelsverket en stark position. De utgör den centrala och 

samordnande myndigheten för livsmedelskontroll och meddelar även föreskrifter och 

vägledningar för hur den offentliga kontrollen av livsmedel ska bedrivas.  

Det är upp till den nationella lagstiftaren att bestämma vilka sanktioner som ska finnas 

på området, men EU-rätten ställer krav på att de sanktioner som utformas ska vara effektiva, 

proportionerliga och avskräckande. EU-domstolen har inte konstaterat hur kraven ska tolkas 

specifikt för livsmedelssanktioner. Däremot återfinns motsvarande krav på en mängd 

områden där EU har stadgat att det är upp till medlemsstaterna att avgöra.  

Kravet på proportionalitet verkar begränsande för hur pass ingripande en sanktion får 

vara i förhållande till syftet med åtgärden. Huruvida en åtgärd är proportionerlig eller inte 

beror därför på den potentiella följden som användningen av ett medel genererar. 

Effektivitetskravet är inte lika tydligt, men torde handla om att en sanktion ska följa i de fall 

där en avvikelse från lagstiftningen har skett.  Det kan också uttryckas som så att en effektiv 

sanktion innebär ett effektivt hot, som i sin tur bidrar till en effektiv åtlydnad av 

lagstiftningen. Kravet på avskräckning innebär att sanktionerna inte får vara rent symboliska. 

Sanktionerna ska således ha en reell avskräckande verkan. En sanktion kan därför inte anses 

																																																								
86 C-565/12, Le Crédit Lyonnais, ECLI:EU:C:2014:190. p. 51.  
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vara avskräckande om det lönar sig för en aktör att påföras en sanktion snarare än att följa 

gällande lagstiftning. 
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3. Livsmedelssanktionerna 
 

3.1 Sanktion eller åtgärd?  
Ibland behöver myndigheterna använda sig av maktmedel för att kunna ingripa mot 

överträdelser av lagstiftningen. Det är emellertid inte helt klart vad som kan anses utgöra en 

sanktion. Innan de olika sanktionstyperna presenteras följer därför en kortare 

problematisering kring begreppet. 

I ett kammarrättsmål från 2013 var frågan huruvida ett företags livsmedelsprodukt 

skulle anses uppfylla kravet på svensk beteckning.87 Företaget hade redan erlagts ett förbud, 

som av rätten ansågs vara för allmänt hållet för att leva upp till kravet på precision. Vad som, 

enligt mig, är intressant i fallet är domstolens resonemang kring påföljder enligt 

livsmedelslagen. De anförde att ”…redan förbudet i sig är dock en form av tvångsåtgärd även 

om det är en tvångsåtgärd utan sanktioner…”. Således kan utläsas att kammarrätten inte anser 

att förbudet i sig utgör en sanktion. Jag skulle dock snarare uttrycka det som att ett förbud 

som inte har kombinerats med vite är att anse som en sanktion utan en direktföljande 

påföljd.88  

Även Livsmedelsverket tycks ha en något tudelad syn på huruvida en administrativ 

sanktion faktiskt ska anses vara en sanktion eller om det ska benämnas åtgärd.89 I deras 

vägledning för användningen av administrativa åtgärder tycks de ha velat avgränsa begreppet 

sanktion till att enbart omfatta straffrättsliga sanktioner. Samtidigt använder de begreppet 

”administrativ sanktion” vid ett flertal tillfällen.90 Kanske beror den inkonsekventa 

begreppsanvändningen på att den allmänna livsmedelsförordningen stadgar att 

medlemsstaterna ska utforma ”åtgärder och påföljder” för att agera mot överträdelser.91 Men 

kontrollförordningen anger att det är sanktioner som ska följa på överträdelser av 

livsmedelslagstiftningen.92 I den här framställningen används därför begreppet sanktion för 

såväl administrativa som straffrättsliga reaktioner på överträdelser av lagstiftningen.93 

Sanktionerna kan sägas bestå av betungande beslut som förelägganden och förbud. Det 

är sedan mot bakgrund av hotet om en viss påföljd, exempelvis vite eller sanktionsavgifter 
																																																								
87 Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6738-13 (förbud att släppa ut livsmedel på marknaden).  
88 Se s. 25 nedan. 
89 Se Livsmedelsverkets vägledning – åtgärder vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen. 
90 Se t.ex. Livsmedelsverkets vägledning – åtgärder vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen, s.10 
och 22. 
91 Artikel 17, p.2 st.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 178/2002. 
92 Art. 55, Europaparlamentets förordning (EG) nr 882/2004. 
93 Det är för övrigt samma begrepp som Tomas Israelsson använder, se Offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, 
1 u., Studentlitteratur, Lund, 2006, 5 kap.  
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som en person på egen hand förväntas förverkliga beslutet.94 Maktmedlen syftar i första hand 

till att vara psykiska påtryckningsmedel, vilket innebär att kontrollmyndigheten i de flesta fall 

ska uppmana till rättelse innan en eventuell användning av påtryckningsmedel ska anses vara 

befogad.95 Sålunda behöver maktmedlen inte alltid tillgripas, även om en avvikelse från 

lagstiftningen har konstaterats. Ett välfungerande sanktionssystem torde oavsett ha en 

avskräckande inverkan på den enskilde aktören.96 

För att kunna diskutera huruvida livsmedelslagens sanktionssystem är bristande i någon 

aspekt, behöver det först klargöras vilka sanktioner som finns att tillgå i dagsläget. Som 

framgår i kapitlet ovan anger unionsrätten att det är medlemsstaterna själva som fastställer 

vilka sanktioner som ska finnas på området. Med stöd av livsmedelslagen kan därför både 

administrativa och straffrättsliga sanktioner utdelas i de fall där ett företag inte följer lagens 

bestämmelser eller de EU-rättsliga förordningar och föreskrifter som finns på området. Utöver 

dessa sanktioner finns det även en grupp sanktioner vilka kan benämnas som övriga 

inskränkande beslut.97 Dessa övriga beslut innebär att tillsynsmyndigheten under vissa 

förutsättningar har möjlighet att omhänderta varor samt att återkalla godkännanden av 

livsmedelsanläggningar.98  

Nedanstående uppdelning i administrativa respektive straffrättsliga sanktioner är långt 

ifrån självklar. Det är dock nödvändigt att klassificera sanktioner i icke-straffrättsliga 

respektive straffrättsliga, eftersom de sistnämnda innefattar högre ställda 

rättssäkerhetsgarantier.99 Uppdelningen kommer att behandlas nedan i avsnitt 3.6. Innan 

sanktionerna diskuteras kommer ansvaret för livsmedelskontrollen att klargöras. Avsikten 

med dispositionen är att först gå igenom vilka som ansvarar för kontrollen av 

livsmedelslagstiftningens efterlevnad i Sverige, för att sedan behandla deras möjligheter att 

utdela sanktioner när en överträdelse har upptäckts.  

	  

																																																								
94 Bohlin, Alf & Warnling-Nerep, Wiweka, Förvaltningsrättens grunder, 2 u., Norstedts juridik, Stockholm, 
2007., s. 198.  
95 Israelsson, Tomas, Offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, 1 u., Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 58. 
96 Jfr. Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt, Allmän förvaltningsrätt, 26 u., Liber, Stockholm, 2014, s. 142. 
97 Se Israelsson, Tomas, Offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, 1 u., Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 51. 
98 Se Livsmedelslagen 24§ angående omhändertagande av varor samt artikel 3.4 b i förordning (EG) 854/2004 i 
fråga om återkallande av en tidigare godkänd lokal. 
99 Asp, Petter, EG:s sanktionsrätt, Iustus, Uppsala, 1998, s. 245.  
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3.2 Kontrollansvaret 
Enligt artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 178/2002 åligger det 

medlemsstaterna att övervaka och kontrollera att livsmedelsföretagen uppfyller de krav som 

lagstiftningen stadgar. Därmed utförs kontrollen i varje medlemsstat av myndigheter som 

staterna själva bestämmer. Att medlemsstaterna enskilt har i uppgift att organisera den 

nationella övervakningen och kontrollen av livsmedel har att göra med den inom unionen 

rådande institutionella autonomin, vilket innebär att de enskilda medlemsstaterna bestämmer 

hur organisationen av de nationella förvaltningsmyndigheterna ska vara reglerad oberoende 

av unionen.100  

Samtliga kontrollmyndigheter lyder under EU-förordningen nr 882/2004,  

kontrollförordningen. Följaktligen är det EU-rättsliga begreppet offentlig kontroll centralt. Det 

definieras i artikel 2.1 som ”varje form av kontroll som utförs av den behöriga myndigheten 

eller av gemenskapen i syfte att kontrollera efterlevnaden av foder- och 

livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd”. Kontrollen i sig 

innefattar att undersöka om specificerade krav har uppfyllts eller inte. Kontrollen anses vara 

ett snävare begrepp än ”tillsyn”, som användes i den äldre lagstiftningen.101 Den nuvarande 

kontrollen kan sägas vara begränsad till operativ tillsyn, vilket avser tillsyn som riktar sig 

direkt mot den som vidtar en åtgärd eller bedriver verksamhet.102 

 Värt att uppmärksamma är att det finns flera grundläggande bestämmelser som utgör 

förutsättningar för att kontrollen över huvud taget ska kunna äga rum. Tillträdesrätten enligt 

20 § i livsmedelslagen är ett exempel på en sådan förutsättning. I bestämmelsen stadgas vilka 

befogenheter som inspektören har i samband med en kontroll, vilket bland annat inkluderar 

tillgången till verksamhetens utrymmen och rätten att ta del av handlingar. Bestämmelsen är 

straffsanktionerad, vilket innebär att en företagare som vägrar att ge kontrollorganet tillträde 

riskerar böter enligt 29 § p. 2, livsmedelslagen.  

Ett ständigt problem för den offentliga livsmedelskontrollen är att de avsatta resurserna 

får anses understiga behoven.103 Att kontrollera samtliga livsmedelsföretagare är givetvis inte 

möjligt. Således fordras en prioritering och kontrollen måste inriktas på särskilt riskfyllda 

områden där det erfarenhetsmässigt brukar ske överträdelser. Kontrollförordningen ställer 

också krav på att kontrollen ska vara riskbaserad.104 Livsmedelsanläggningarna är därför 

																																																								
100 Reichel, Jane, Svenska myndigheter som EU-myndigheter, JT:s jubileumshäfte 2007, s. 103-112, s. 106. 
101 Nistér, Per-Erik, Kommentaren till 11§ livsmedelslagen. 
102 Prop. 2005/06:128, s. 94. 
103 Israelsson, Tomas, Offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, 1 u., Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 46. 
104 Artikel 3.1, EU-förordningen nr 882/2004. 
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indelade i nio olika riskklasser enligt en modell som Livsmedelsverket har tagit fram. 

Indelningen sker med beaktande av livsmedels- och verksamhetstypen, vilken storlek 

produktionen har samt vilka konsumentgrupperna är i det enskilda fallet.105 De företag som 

placeras inom riskklass ett är de som anses vara förenade med störst risker. I 

Livsmedelsverkets revisionsrapport för år 2015 konstaterades att myndigheterna sågs 

prioritera kontroller av de verksamheter där riskerna har bedömts vara som störst, vilket inte 

alltid har varit fallet tidigare år.106 Här kan också nämnas att det under år 2015 utfördes ca 

87 000 kontroller och att det i drygt hälften av fallen rapporterades avvikelser.107 Av de 

upptäckta avvikelserna visar revisionen att endast sex procent av fallen föranledde en sanktion 

av något slag. Den låga andelen beslut om sanktioner kommer att diskuteras vidare i avsnitt 

3.3.  

Livsmedelsregleringen är bindande för såväl fysiska som juridiska livsmedels-

företagare.108 De ansvarar därmed själva för att livsmedelslagstiftningen följs och förväntas 

därtill vidta lämpliga former av egenkontroll.109 Att livsmedelaktörerna själva måste utföra 

kontroller torde vara en självklarhet med tanke på att det finns nästan 100 000 

livsmedelsanläggningar registrerade i Sverige.110 Respektive livsmedelsföretagare har således 

det yttersta ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med tillämpliga regelverk. 

Företagaren ansvarar även för att se till att alla led i livsmedelskedjan når upp till de krav som 

finns avseende hygien.111  

Utifall rutinerna kring egenkontroll följs minskar riskerna för att hälsovådliga livsmedel 

kommer ut på marknaden och lagstiftningen utgår därför ifrån att verksamhetsutövaren själv 

ansvarar för att livsmedlen är säkra. Det är sålunda egenkontrollen som tillsynsmyndigheterna 

i praktiken kontrollerar, vilket också kommer till uttryck i den allmänna kontrollförordningen. 

Där stadgas att den offentliga kontrollen ska innefatta en granskning av alla kontrollsystem 

som har inrättats av livsmedelsföretagarna och resultaten som de har genererat.112 Utöver att 

																																																								
105 Livsmedelsverkets vägledning om riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid, 
fastställd 2013-11-29, s. 10. 
106 Rapport om Sveriges livsmedelskontroll 2015, Rapport nr 18/2016, s. 20.  
107 Rapport om Sveriges livsmedelskontroll 2015, Rapport nr 18/2016, s. 28. 
108 En livsmedelsföretagare definieras som en fysisk eller juridisk person som ansvarar för att det enskilda 
livsmedelsföretaget lever upp till lagstiftningens krav. Se Artikel 3.3, Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 178/2002. Regleringen omfattar dock i vissa fall även privatpersoner, se avsnitt 2.2 ovan.  
109 SOU 2011:23, s. 19. Se även artikel 17.1, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002.  
110 Rapport om Sveriges livsmedelskontroll 2015, Rapport nr 18/2016, s. 17. 
111 Israelsson, Tomas, Offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, 1 u., Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 45.  
112 Artikel 10 p. 2 a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004.  
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ansvara för ett egenkontrollprogram för livsmedel så fordras även att livsmedelsaktören 

upprättar skriftliga rutiner för exempelvis städning, märkning av livsmedel och hygien.113   

Om livsmedelslagstiftningen inte efterlevs har den behöriga myndigheten befogenhet att 

besluta om en åtgärd, varvid hänsyn tas till överträdelsens art och om företagaren tidigare har 

brustit i efterlevnaden.114 När sanktioner beslutas innebär det myndighetsutövning, eftersom 

det rör sig om en samhällelig maktutövning gentemot enskilda.115 De rättsverkningar som 

myndighetsutövningen leder till är att särskilda krav på handläggningen enligt 

förvaltningslagen (1986:223) aktualiseras.116 Exempel på sådana krav är att uppgifter som i 

det enskilda fallet kan ha betydelse för utgången ska antecknas och att beslut som har tagits av 

myndigheten som huvudregel ska motiveras.117 

I Sverige delas det offentliga kontrollansvaret för livsmedelsregleringen mellan 

Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna.118 Livsmedelsverket ska samordna 

övriga kontrollmyndigheter samt har befogenhet att meddela föreskrifter om hur den 

offentliga kontrollen ska utövas. Som nämnts ovan är de den centrala myndigheten på 

området.119 Livsmedelsverket har i uppgift att arbeta för konsumenternas intresse avseende 

säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och ska även arbeta för bra matvanor. De 

ska bland annat verka för en effektiv och likvärdig livsmedelskontroll, samt främja 

konsumenternas möjligheter att göra medvetna val avseende säker mat.120 Här sker således en 

återkoppling till själva syftet med livsmedelslagstiftningen.  

Livsmedelsverket utövar kontroll över de företag som inte kontrolleras kommunalt, 

vilket exempelvis omfattar mjölkproduktanläggningar och slakterier.121 I de fall där en 

kommun inte sköter sin kontrollplikt på ett korrekt sätt finns under vissa förutsättningar 

möjlighet att förelägga kommunen att avhjälpa den aktuella bristen, alternativt så kan ansvaret 

för en särskild verksamhet överföras till Livsmedelsverket.122 Livsmedelsverket har också 

intagit en mycket stark ställning under de senaste åren, i och med att de bedriver samarbete 

med flera organ inom EU. Det är en förändring som blir allt tydligare i takt med att EU får 

																																																								
113 Israelsson, Tomas, Offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, 1 u., Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 45.  
114 Artikel 54, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 882/2004. 
115 Prop. 1971:30, s. 331.  
116 Se 14-18, 20-21 och 26 §§, förvaltningslagen (FL). Bestämmelserna kommer inte att beskrivas närmare inom 
ramen för uppsatsen, men det handlar i korthet om fler rättigheter för den enskilda och skyldigheter för 
handläggaren.  
117 15 och 20 §§, FL. 
118 Livsmedelslagen, 11§. 
119 Livsmedelsförordning (2006:813) 29-30§§. 
120 Förordning (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket 2§ p.1 och 8. 
121 SOU 2006:58, s. 70. 
122 Livsmedelslagen, 17-18 §§. 
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större inflytande över livsmedelspolitiken.123 I viss utsträckning förflyttas makten från staten 

till den nationella myndigheten. Jane Reichel, som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala 

universitet, har i en rapport påpekat att Livsmedelsverkets starka ställning leder till att 

regeringen har svårt att styra verket, vilket rimmar illa med den svenska modellen där 

myndigheterna är underordnade regeringen.124 Warnling-Nerep beskriver på ett träffande sätt 

Livsmedelsverket som en ”multihattad” myndighet, eftersom den förväntas vara lojal i 

förhållande till både staten och unionen.125 

På regional nivå ansvarar Länsstyrelsen för samordningen av den kontroll som utövas 

av kommunerna, men de har inga egna livsmedelsanläggningar att kontrollera.126 

Länsstyrelsen har en rådgivande och stödjande funktion i förhållande till de kommunala 

nämnder som bedriver livsmedelskontroll.127 De prövar även överklagade beslut som har 

meddelats av kommunerna inom länet.128  

På lokal nivå är det kommunerna som har det operativa kontrollansvaret.129 Det innebär 

en löpande kontroll av bland annat restauranger och butiker. Kommunerna bär ansvaret för att 

kontrollera majoriteten av livsmedelsanläggningarna i Sverige. Tomas Isenstam (tidigare 

Israelsson) är en av få jurister som har författat en bok om livsmedelslagstiftningen. Han 

påpekar att även om de mest komplicerade livsmedelsanläggningarna faller in under 

Livsmedelsverkets kontrollsfär så har kommunerna en minst lika krävande roll.130 Det 

ankommer nämligen på kommunerna att bedriva en noggrann kontroll av en brokig skara 

objekt med olika tillgångar, som är av olika storlek och bedriver sina verksamheter med 

varierande mått av seriositet. Samtidigt påtalar Isenstam att förhållanden i den enskilda 

kommunen kan försvåra livsmedelskontrollen och nämner dålig politisk medvetenhet och 

finansiella brister som exempel. Han fortsätter att problematisera situationen och skriver att 

”här är det emellertid viktigt att inte generalisera utan vara medveten också om att flera 

kommuner har en kontroll som väl uppfyller de krav som kan ställas”.131 Israelsson torde 

därför vara av åsikten att åtminstone den kommunala livsmedelskontrollen i vissa fall är 

undermålig.  

																																																								
123 Reichel, Jane, Svensk livsmedelspolitik i EU, SIEPS, Stockholm, 2008., s. 9.  
124 Ibid.  
125 Warnling-Nerep, Wiweka, Statsrättens grunder, 4 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 264.  
126 SOU 2011:23, s. 21.  
127 Prop. 1988/89:68, s. 20. 
128 Livsmedelslagen, 31 §. 
129 Prop. 2005/06:128, s. 215. 
130 Israelsson, Tomas, Offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, 1 u., Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 36 f.  
131 Israelsson, Tomas, Offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, 1 u., Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 37.  
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För att underlätta samordningen av den offentliga kontrollen på livsmedelsområdet har en 

nationell kontrollplan tagits fram. Den ovan nämnda kontrollförordningen anger att varje 

medlemsstat ska utarbeta fleråriga kontrollplaner, vilka bland annat är tänkta att främja ett 

effektivt kontrollsystem, ge en samlad strategi för den offentliga kontrollen och förbättra 

kontrollförfaranden.132 Den nationella kontrollplanen utgör endast en vägledning och är 

därmed inte en bindande rättskälla.  

Den i dagsläget aktuella nationella kontrollplanen avser kontrollen mellan år 2016 och 

2019. Här i anges att livsmedelskontrollen ska vara rättssäker, likvärdig och ändamålsenlig 

samt att den ska genomföras så ofta som behövs för att få avsedd effekt.133 Det utförs även 

revisioner av kontrollmyndigheterna regelbundet för att möjliggöra avstämningar av huruvida 

den offentliga kontrollen lever upp till de krav som unionsrätten ställer.134 I 2015 års revision 

konstaterar Livsmedelsverket att kontrollerna brister i likvärdighet från fall till fall och att de 

inte heller utförs i den utsträckning som verket anser vara nödvändig.135  

Det finns platser där särskilt få kontroller utförs, vilket delvis kan förklaras av personal- 

eller resursbrister.136 Livsmedelsverkets revision för 2015 visar att hälften av kommunerna 

har brister i finansieringen. I rapporten anges att det eventuellt skulle kunna bidra till att 

förklara varför det helt saknades personal i sju kommuner.137  

 I revisionen går dessutom att utläsa att livsmedelskontrollen skiljer sig mycket 

beroende på livsmedelsanläggningens geografiska läge och vem den enskilde inspektören är, 

vilket får anses vara ytterst tveksamt ur ett rättssäkerhetsperspektiv, eftersom förutsebarheten 

för när en sanktion kan tänkas följa blir låg.  

 

3.3 Administrativa sanktioner 
De administrativa sanktionerna utgör kontrollmyndigheternas främsta möjlighet att beivra 

överträdelser av livsmedelslagstiftningen, eftersom de inbegriper ett antal medel med vilka 

inspektören själv kan besluta om tvångsmedel gentemot livsmedelsföretagaren. I första hand 

ska de administrativa sanktionerna grunda sig i artikel 54, förordning (EG) nr 882/2004. I 

andra hand kan de hämtas i Livsmedelslagen. Denna tågordning kan vid en första anblick 

																																																								
132 EU-förordningen nr 882/2004, art. 43.  
133 Del 2: Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019, s. 7.  
134 Del 1:Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019, s. 14. 
135 Livsmedelsverkets rapport, Livsmedelskontrollen – utveckling, brister och åtgärdsförslag, Dnr 2015/08036, s. 
3 
136 Livsmedelsverkets rapport, Livsmedelskontrollen – utveckling, brister och åtgärdsförslag, Dnr 2015/08036, s. 
5.   
137 Rapport om Sveriges livsmedelskontroll 2015, Rapport nr 18/2016, s. 34.	
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tyckas vara märklig, men det sammanhänger med att kontrollförordningen föreskriver att 

varje enskild medlemsstat själv stadgar vilka sanktioner som ska anses vara lämpliga, 

samtidigt som den räknar upp ett antal verkställighetsåtgärder som ska finnas med i 

medlemsstaternas egen reglering. Den svenska lagstiftaren har sedan valt att hänvisa tillbaka 

till primärrätten med formuleringen ”Utöver vad som följer av EG-bestämmelser som 

kompletteras av lagen eller vad som särskilt anges i 18 § får en kontrollmyndighet meddela de 

förelägganden och förbud som behövs…”.138 Således bör kontrollmyndigheten först stämma 

av om någon av de sanktionsmöjligheter som bereds enligt förordningen är användbar i det 

ifrågavarande fallet.  

Åtgärderna139 enligt artikel 54 i kontrollförordningen inkluderar följande:  

a) Föreskrivna sanering eller andra åtgärder som anses vara nödvändiga för att se till att 

livsmedel är säkra eller att livsmedelslagstiftningen följs.  

b) Begränsa alternativt förbjuda utsläppande på marknaden och export eller import av 

livsmedel.  

c) Övervaka samt, vid behov, beordra att livsmedel återkallas, tas bort från marknaden 

och/eller förstörs.  

d) Ge tillstånd till att livsmedel används för andra ändamål är dem som de ursprungligen var 

avsedda för. 

e) Tillfälligt stänga eller avbryta driften av det berörda företaget under en lämplig tidsperiod.  

f) Tillfälligt eller permanent återkallande av anläggningens godkännande.  

g) Besluta om åtgärder efter offentlig kontroll av livsmedel från tredje länder enligt artikel 19.  

h) Andra åtgärder som den behöriga myndigheten anser vara motiverade.  

De administrativa sanktionerna består vidare av förelägganden och förbud, vilka kan 

användas enskilt för att beivra överträdelser, eller kombineras med vite.140 Det finns ingen 

nedre gräns för när en sanktion kan utdelas, vilket innebär att kontrollmyndigheten kan 

besluta om ett föreläggande eller ett förbud som en reaktion på samtliga överträdelser av 

livsmedelslagstiftningen.141 Utdelningen av sanktioner begränsas emellertid av att endast de 

förelägganden och förbud som behövs för att regleringen ska efterlevas får utdelas. Att endast 

behövliga sanktioner får beslutas om kan ses som en realisering av det EU-rättsliga kravet på 
																																																								
138 För den fullständiga lydelsen, se 22 § livsmedelslagen.  
139 Anledningen till att jag här inte är helt konsekvent i min begreppsanvändning beror på att den aktuella 
förordningen inte enbart reglerar beslut som är betungande för den enskilde livsmedelsföretagaren. Exempelvis 
anger artikeln att myndigheten kan godkänna att livsmedel får brukas för andra ändamål än det tidigare har haft. 
140 livsmedelslagen 22 och 23§§. 
141 Israelsson, Tomas, Offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, 1 u., Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 57. Det 
omfattar såväl livsmedelslagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats enligt lagen, de EU-rättsliga 
bestämmelserna på området samt de beslut som har baserats på EU-regleringen.  
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proportionalitet. Behovsrekvisitets existens medför följaktligen att kontrollmyndigheten ska 

ange skäl till varför en sanktion är behövlig i det enskilda fallet. Det kan exempelvis handla 

om att en aktör har en historia av att inte på egen hand rätta sig efter de beslut som meddelas, 

eller att överträdelsen i sig utgör en allvarlig hälsorisk.142 Den behöriga kontrollmyndigheten 

har även möjlighet att besluta om rättelse på bekostnad av den aktör som inte fullgör vad 

denne ska göra enligt lagen, föreskrifter, EU-förordningar eller om ett föreläggande av 

myndigheten inte iakttas.143 

Det är uppenbart att de administrativa sanktionerna är av olika dignitet för det företag 

som drabbas av dem. En mycket ingripande sanktion kan vara att stänga ned 

livsmedelsföretagarens verksamhet under en lämplig period.144 En annan sanktion kan följa 

efter en kontroll där det har upptäckts att företaget saknar en rutin för skadedjursbekämpning. 

Därför föreläggs företagaren att upprätta en sådan rutin.145 I samtliga fall ska en 

proportionalitetsavvägning företas. Under 2015 var föreläggande den vanligaste 

sanktionsformen, följt av förbud om utsläppande på marknaden.146  

Enligt Livsmedelsverkets vägledning bör en tillsynsmyndighet som ett första steg 

anmoda företaget att bedriva sin verksamhet i överensstämmelse med lagstiftningen.147 Det är 

först vid upprepade brister eller sådana av allvarligare art som myndigheten bör överväga en 

användning av de administrativa sanktionerna. De sanktioner som övervägs ska även vara 

proportionerliga i förhållande till de brister som föreligger i det aktuella fallet, i enlighet med 

det tidigare diskuterade EU-kravet om proportionerliga sanktioner. 

Att använda sig av viten kan vara ett sätt för kontrollmyndigheten att ge ett visst beslut 

en större potentiell effekt i och med vitets karaktär. Ett försuttet vite kan till stor del jämföras 

med en straffrättslig påföljd.148 Därför stadgar livsmedelslagen att straff inte ska följa på en 

gärning som redan har genererat att vite har utdömts.149	Kontrollmyndigheten i fråga beslutar 

om ett vite, men det är förvaltningsrätten som prövar huruvida vitet ska dömas ut eller inte.150 

Högsta förvaltningsdomstolen har konstaterat att ett vitesföreläggande ställer höga krav på 

																																																								
142 Israelsson, Tomas, Offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, 1 u., Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 60. 
143 Livsmedelslagen 26 §. 
144 Artikel 54 e, förordning nr 882/2004. 
145 Artikel 54 h, förordning nr 882/2004 i kombination med artikel 4.2 och 5.1 samt bilaga II, kapitel 4 i 
förordning nr 852/2004. Den här hänvisningen torde för övrigt utgöra ett utmärkt exempel på att 
livsmedelslagstiftningen inte kan sägas vara särskilt lättöverskådlig för livsmedelsaktörerna.  
146Rapport om Sveriges livsmedelskontroll 2015, Rapport nr 18/2016, s. 31. 
147 Livsmedelsverkets vägledning, Åtgärder vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen, fastställd 
2014-11-24, s. 6.  
148 Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt, Allmän förvaltningsrätt, 26 u., Liber, Stockholm, 2014, s. 250. 
149 30 § st.2 Livsmedelslagen. 
150 Se 6§ lag (1985:206) om viten. 



 
	

	
31 

precision. Den som vitet riktar sig mot måste sålunda få det helt klart för sig vad denne ska 

göra, eller inte göra, för att undgå att betala det aktuella beloppet.151 

När ett förbud eller föreläggande inte kombineras med ett vite finns ingen direkt 

efterföljande påföljd utifall livsmedelsföretaget inte skulle rätta sig efter beslutet. 

Föreläggandet eller förbudet fungerar då snarast som en uppmaning till företaget att vidta 

åtgärder.152  Om en avvikelse upptäcks vid en ordinarie kontroll finns även möjlighet för 

myndigheten att vidta en extra kontroll för att följa upp ärendet.153 När en företagare brister i 

efterlevnaden av lagstiftningen och det leder till en extra kontroll ska denne själv stå för 

kostnaden för besöket.154 Det är kontrollmyndigheten själv som fastställer en timavgift för 

extra kontroller. Timtaxan är emellertid hög155 vilket kan tänkas ha en något avskräckande 

effekt på den livsmedelsaktör som är medveten om att han eller hon riskerar att drabbas av 

avgiften. 

Ett föreläggande innebär att företaget åläggs att utföra något för att uppfylla 

regleringens krav, medan förbudet stadgar vad aktören ska upphöra med att göra. De båda 

metoderna används för att säkra efterlevnaden av lagstiftningen och kan användas även i de 

fall där straffansvar inte aktualiseras.156 Ett föreläggande kan exempelvis bestå i att 

livsmedelsaktören uppmanas att upprätta samt inkomma med en åtgärdsplan till 

kontrollmyndigheten i det aktuella fallet. Förbudet kan avse försäljning av en särskild vara, 

eller livsmedelshanteringen i stort vid större konstaterade brister. Förbudet måste därtill vara 

så pass precist att företaget vet vad som krävs för att kunna lyda förbudet.157 

Enligt artikel 54 i kontrollförordningen finns ett krav på att myndigheten ska underrätta 

den ifrågavarande företagaren om det beslut som har tagits. Underrättelsen ska enligt artikeln 

vara skriftlig och själva beslutet ska innehålla lagstöd, bakgrund och omständigheter, en 

överklagandehänvisning samt en motivering. I 21 §, förvaltningslagen (1986:223) återfinns en 

liknande bestämmelse, med skillnaden att förvaltningslagen inte uppställer några formkrav för 

själva underrättelsen.  

																																																								
151 RÅ 1994 ref 29. 
152 Bohlin, Alf & Warnling-Nerep, Wiweka, Förvaltningsrättens grunder, 2 u., Norstedts juridik, Stockholm, 
2007, s. 198.   
153 Artikel 28, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 882/2004.	
154 11 § förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. 
Här bör påpekas att en avgift för extra kontroll inte tas ut i de fall då en extra kontroll har baserats på klagomål 
som visar sig vara obefogade, se 12§.  
155 Under 2015 var kontrollmyndigheternas timtaxa mellan 450 och 850 kr för extra kontroller. Se Rapport om 
Sveriges livsmedelskontroll 2015, Rapport nr 18/2016, s. 12. 
156 Israelsson, Tomas, Offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, 1 u., Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 57. 
157 Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6738-13.  
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Motiveringsskyldigheten är en del av principen om god förvaltning, vilken samtliga 

medlemsstater förväntas följa.158 Som diskuterades i kapitlet ovan lämnar många 

bestämmelser ett stort utrymme för tolkning. Därför blir motiveringen av beslutet särskilt 

viktigt, eftersom företagaren kanske inte annars vet på vilket sätt denne har överträtt lagen.  

Om den som har drabbats av en sanktion är missnöjd med beslutet finns en möjlighet att 

överklaga. Livsmedelslagens överklaganderegeler är mycket breda och beslut som kan 

överklagas är Livsmedelsverkets och kommunala beslut som meddelats enligt lagen, 

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller EU-bestämmelser som kompletteras av 

lagen.159 Även här sker alltså en hänvisning till EU-rätten. Märk väl att de EU-bestämmelser 

som kompletterar lagen närmast torde utgöra oöverskådlig massa för den som inte är insatt.160 

För den enskilde inspektören finns dessutom, visserligen inte rättsligt bindande, vägledningar 

som bör beaktas vid myndighetsutövningen.161 

I fråga livsmedelslagens sanktioner, särskilt de administrativa, så är bristen på 

rättspraxis ett faktum. Det innebär att kontrollmyndigheterna i praktiken får klara sig själva, 

alternativt söka stöd i den juridiskt icke-bindande vägledningen som Livsmedelsverket har 

tagit fram. Det är emellertid inte endast praktikerna som drabbas av att praxis på området är 

sparsam. Det kan försvåra för den som vill studera hur sanktionsutdelningen ser ut i Sverige. 

Då kan Livsmedelsverkets revision vara behjälplig i att ge en överblick för hur 

kontrollmyndigheternas arbete har sett ut under det gångna året. I rapporten avseende 

kontrollen under år 2015 var det endast sex procent av avvikelserna som utmynnade i ett 

beslut om att myndigheten i fråga skulle vidta en åtgärd. Till kategorin "åtgärd” räknades 

samtliga beslut vid en konstaterad avvikelse från lagstiftningen. I rapporten konstateras även 

att besluten om att vidta åtgärder skiljer sig avsevärt mellan landets kontrollmyndigheter. En 

tredjedel av myndigheterna beslutade inte om en åtgärd i något av de fall där en avvikelse 

hade konstaterats.162 Samtidigt är det en liten andel av myndigheterna som beslutar att vidta 

en åtgärd i drygt 20 procent av de fall där lagstiftningen inte efterlevs. Sålunda skiljer sig 

användningen av sanktioner mycket åt mellan landets kontrollmyndigheter.  

 

																																																								
158 Artikel 41, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.  
159 Livsmedelslagen 31-32 §§.    
160 Jämför med tillkännagivande (2014:1526) om de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen 
(2006:804). 
161 Livsmedelsverkets vägledning, Åtgärder vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen, fastställd 
2014-11-24.  
162Rapport om Sveriges livsmedelskontroll 2015, Rapport nr 18/2016, s. 31.  
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3.5 Straffrättsliga sanktioner 
Livsmedelsbrott hör till specialstraffrätten, eftersom straffbuden återfinns utanför 

brottsbalken.163 Livsmedelslagens straffrättsliga sanktioner reglerar vissa överträdelser av 

föreskrifter och förbud som har meddelats med stöd av lagen.164 En betydande del av 

överträdelserna mot regleringen är straffsanktionerade, eftersom böter för en 

livsmedelsföretagare kan följa på samtliga förbud, villkor och skyldigheter som de 

unionsrättsliga förordningarna stadgar. Detta innebär att den enskilde företagaren ibland torde 

ha svårt att avgöra vilka överträdelser som kan resultera i ett straff.165 Samtidigt finns en 

trygghet i att straffansvar förutsätter att överträdelsen inte är att anse som ringa. 166 

Paragrafen som anger vilka överträdelser som är straffbelagda har formen av ett 

blankettstraffbud. Den anger därmed inte explicit vid vilka överträdelser som böter kan följa, 

utan hänvisar vidare till andra bestämmelser. I dagsläget kan endast böter alternativt en 

företagsbot dömas ut till den som har begått en straffbar gärning.167 Om rekvisiten enligt 36 

kap. 7 § i brottsbalken (1962:700) är uppfyllda ska åklagaren föra talan om företagsbot.168 Det 

är således inte upp till åklagaren vad denne helst skulle vilja se att påföljden blir.  

En företagsbot har ett bestraffande syfte och kan utgå under förutsättning att föreskrivet 

straff för brottet är strängare än penningböter.169 Företagsboten kan endast utdömas till en 

näringsidkare, det vill säga den fysiska eller juridiska person som yrkesmässigt bedriver 

verksamhet av ekonomisk art.170 Det innebär att en företagare kan få böta för något otillåtet 

som exempelvis en anställd har gjort i samband med verksamheten.171 Det krävs att brottet 

har en klar anknytning till näringsverksamheten som bedrivs för att det ska anses vara 

begånget i näringsverksamhet.172 I domen som följde efter ”köttfärsskandalen”173 var de 

tilltalade personerna avdelningschef respektive försäljningschef på matbutiken i fråga.174 

Tingsrätten konstaterade att ommärkning och ompaketering hade utförts på ett sätt som stred 

mot livsmedelslagen. Dessutom var det styrkt att de tilltalade hade känt till att ommärkning 

																																																								
163 Indelningen i en allmän- och en specialstraffrättslig del kan primärt anses bero på Sveriges 
lagstiftningsteknik. Emellertid är uppdelningen i vissa fall av betydelse, exempelvis hur reglerna påverkas vid 
konkurrens, se Zila, Josef, Specialstraffrätten – En introduktion, 8 u., Wolters Kluwer, Stockholm, 2016, s. 15.  
164 Livsmedelslagen 29-30 §§. 
165 Se SOU 2006:41, s. 210.  
166 Livsmedelslagen, 29-30 §§. 
167 Skäl 22, NJA 2014 s. 139. 
168 Prop. 2005/06:59, s. 61. 
169 36 kap. 7§, brottsbalken.  
170 Prop. 1985/86:23, s. 135. 
171 KG 2011, s. 211. 
172 Prop. 1981/82:142, s. 67. 
173 Se ovan i det inledande avsnittet, 1.1. 
174 Nacka tingsrätts dom enhet 1 2009-06-10. 
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och ompaketering hade förekommit vid ett flertal tillfällen, utan att vidta åtgärder för att 

förhindra det otillåtna agerandet. Därför menade tingsrätten att de, åtminstone av oaktsamhet, 

hade brutit mot regleringen. Med hänvisning till att de båda två hade haft ett särskilt ansvar 

för kontroll i verksamheten kunde näringsidkaren åläggas att betala en företagsbot enligt 36 

kap. 7 § brottsbalken. 

Ett annat exempel på en gärning som kan resultera i en företagsbot är om en 

näringsidkare som tillhandahåller dricksvatten inte använder sig av ett tillräckligt antal 

säkerhetsbarriärer mot mikrobiologisk förorening.175 

Högsta domstolen har i ett avgörande från år 2014 konstaterat att Åklagarmyndighetens 

riktlinjer avseende företagsbotens belopp vid arbetsmiljöbrott och till vissa processuella 

frågor även ska anses vara styrande för livsmedelslagens överträdelser.176 Slutsatsen 

motiverades av att lika allvarliga överträdelser i princip ska föranleda en lika hög bot 

oberoende av vilken lag som har överträtts i det enskilda fallet. Här kan framhållas att det 

enligt en rapport från Åklagarmyndigheten är livsmedelsbrott som leder till överlägset flest 

ärenden om företagsbot.177 I rapporten konstateras det även att antalet styrs av hur 

anmälningsbenägna kontrollmyndigheterna är.  
Tidigare kunde ett brott mot livsmedelslagstiftningen resultera i ett fängelsestraff för 

den tilltalade.178 Det alternativet togs emellertid bort i samband med att den nya lagen trädde i 

kraft år 2006. Detta eftersom det var oklart huruvida ett blankettstraffbud med fängelse i 

straffskalan skulle anses vara förenligt med regeringsformens krav på att begränsningar av fri-

och rättigheter som huvudregel ska ske i lag och inte i helt eller väsentligen i föreskrifter som 

förvaltningsmyndigheter eller kommuner har meddelat.179 Här kan också nämnas att ett 

fängelsestraff ställer högre krav på förutsebarhet, vilket kommer att utvecklas i avsnitt 5.5. 

Enligt 13 § i Livsmedelslagen har kontrollmyndigheterna i uppgift att verka för att 

överträdelser av livsmedelsregleringen beivras. Bestämmelsen kan sägas innebära att de har 

en skyldighet att åtalsanmäla en handling som misstänks vara straffbar.180 Bestämmelsen 

tillkom mot bakgrund av att en person som inte är van vid att utföra livsmedelsinspektioner 

svårligen kan upptäcka vissa typer av överträdelser. Eftersom det i många fall handlar om 

överträdelser som ibland inte kan upptäckas av ett otränat öga är det vanligt att en 

																																																								
175 Östersund tingsrätt mål nr B 1873-13. 
176 Högsta domstolens mål B 1395/12. 
177 Åklagarmyndighetens tillsynsrapport om företagsbot 2013:6, s. 11. 
178 Se 30§ Livsmedelslag (1971:511).  
179 NJA 2005 s. 33. 
180 Israelsson, Tomas, Offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, 1 u., Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 69.  
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straffrättslig process inleds mot bakgrund av en sådan anmälan.181 Det innebär att 

inspektörerna har ett stort inflytande på hur många straffprocesser det blir under ett år. I 

vanlig ordning är det en polis eller åklagare som driver den rättsliga processen efter att en 

åtalsanmälan har skett. Dock är det i många fall kontrollmyndighetens uppgifter som ligger 

till grund för utredningen i målet.  Resultatet blir att myndigheten får ett stort ansvar i att 

driva processerna framåt, vilket förefaller naturligt med tanke på den sakkunskap som 

inspektörerna besitter. Det kan emellertid tänkas bädda för en godtycklig rättstillämpning 

eftersom mycket är upp till den enskilde tjänstemannen. Kontrollmyndigheternas samarbete 

med rättsväsendet dessutom visat sig vara problematiskt.  

Livsmedelsverket har sammanställt en enkät avseende livsmedelsbrott. Enkäten hade 

hög svarsfrekvens, då samtliga regionala avdelningar på Livsmedelsverket och 81% av 

kommunerna besvarade denna. Resultatet visade att kommunerna tillsammans hade gjort 160 

åtalsanmälningar, varav endast nio stycken fall utmynnade i en fällande dom.182 

Livsmedelsverkets regionala enheter hade enligt enkäten åtalsanmält två överträdelser, men 

utan att få någon respons. Av de anmälningar som hade gjorts kommunalt är det enbart en 

fjärdedel av kommunerna som över huvud taget har involverat rättsväsendet.183 Detta trots att 

13§ i livsmedelslagen stadgar en skyldighet att åtalsanmäla i vissa fall.  

Livsmedelsverkets årliga revisionsrapport visar också att det i dagsläget är ett mycket 

begränsat antal överträdelser som föranleder en åtalsanmälan. Under 2015 var det av ca 40 

000 konstaterade avvikelser endast i 58 fall som kontrollmyndigheterna tycktes se behovet av 

att använda straffsanktioner.184 Kanske är det så att livsmedelsbrotten faktiskt är få till antalet, 

eller så finns det ett mörkertal. Oavsett vad så kvarstår EU:s krav på att våra 

livsmedelsanktioner ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.   

 

3.6 Förhållandet mellan straffrättsliga och administrativa sanktioner 
De administrativa sanktionerna är framåtsyftande genom att de ämnar att få 

livsmedelsföretagaren själv att efterleva lagstiftningen. De straffrättsliga sanktionerna är 

istället bakåtsyftande och bestraffande. Administrativa och straffrättsliga sanktioner kan som 

huvudregel nyttjas var för sig, eller i kombination med varandra. Förbudet mot dubbel 

bestraffning, ne bis in idem, har endast bedömts gälla sanktioner av straffrättslig karaktär 

																																																								
181 Isenstam, Tomas, Juridik för inspektörer, 1 u., Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 50. 
182 Livsmedelsverket – Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott (2015), s. 2. 
183 Livsmedelsverket – Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott (2015), s. 6. 
184 Rapport om Sveriges livsmedelskontroll 2015, Rapport nr 18/2016, s. 31. 
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enligt EU-domstolens mål Åkerberg Fransson.185 Frågan i målet var om en person skulle 

anses bli dubbelt bestraffad genom att han hölls straffrättsligt ansvarig för en gärning som 

också hade genererat en administrativ sanktion i form av ett skattetillägg. Domstolen fann att 

förbudet mot dubbel bestraffning aktualiseras först om ett skattetillägg har vunnit laga kraft 

och anses ha straffrättslig karaktär.186 

Vad är då att anse som sanktion med straffrättslig karaktär? Mot bakgrund av 

resonemanget i Åkerberg Fransson-målet står det klart att det inte räcker med att kalla en 

sanktion för administrativ för att på så sätt undvika det straffrättsliga skyddsnätet. I fallet 

Bonda konstaterade domstolen att en sanktion ska bedömas vara av straffrättslig karaktär 

beroende på överträdelsens rättsliga kvalificering i nationell rätt, arten av stränghet i 

sanktionen, samt överträdelsens art.187 Det är de faktiska omständigheterna som åberopas som 

anses spela störst roll. Bedömningar bör därmed ske mot bakgrund av gärningen i fråga 

snarare än ett eventuellt brott.188  

Värt att poängtera är att Högsta domstolen i plenumavgörandet NJA 2013 s. 502 

konstaterade att förbudet mot dubbel bestraffning inte är av relevans beträffande juridiska 

personer. I domen skrivs att "förfarandet mot den juridiska personen är inte riktat mot den 

som har lämnat uppgiften på det sätt som krävs för att förbudet mot dubbla lagföringar ska 

vara tillämpligt, och sanktionerna avser olika rättssubjekt. Att den som åtalet riktar sig mot 

äger den juridiska personen förändrar inte den bedömningen.".189  

Sammanfattningsvis kan vad som ska anses utgöra en straffrättslig sanktion inte alltid 

sägas korrelera med vad det svenska rättssystemet anser vara ett straff. Däremot torde 

livsmedelslagens administrativa sanktioner de facto vara administrativa, eftersom de är 

framåtsyftande (i motsats till att vara bakåtsyftande och bestraffande). Såldes ska samma 

gärning kunna föranleda exempelvis ett föreläggande och en företagsbot. Som kommer att 

diskuteras i uppsatsens femte kapitel befinner sig sanktionsavgifter emellertid i gränslandet 

mellan administrativa och straffrättsliga påföljder. Enligt svensk lagstiftning är endast böter 

och fängelse att betrakta som straff, vilket gör att sanktionsavgifter inte anses vara det.190 

Dock har vissa av de svenska sanktionsavgifterna, sett i ljuset av rättighetsstadgan, ansetts ha 

straffrättslig karaktär.191 Således skulle förbudet mot dubbel bestraffning träda in i de fall där 

																																																								
185 C-617/10, Åkerberg Fransson, ECLI:EU:C:2013:280, punkt 37. Se även rättighetsstadgan, artikel 50.  
186	Ibid., punkt 34.	
187 C-489/10, Bonda, ECLI:EU:C:2012:319, punkt 37. 
188 Se Tsonev mot Bulgarien (mål nr 2376/03), punkt. 49.  
189 NJA 2013 s. 502, punkt. 63. 
190 1 kap. 3§ BrB. 
191 Detta kommer att utvecklas i avsnitt 5.3.   
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sanktionsavgiften meddelades och en straffrättslig sanktion skulle därmed inte kunna följa på 

samma gärning. Diskussionen kring sanktionsavgifternas karaktär kommer att fortgå i 

uppsatsens femte kapitel.  

 

3.7 Sammanfattande slutsatser 
I uppsatsen används begreppet sanktion genomgående för såväl de administrativa som 

straffrättsliga sanktionerna. Det är kontrollmyndigheterna som använder sanktionerna som 

verktyg för att få livsmedelsaktörer att leva upp till livsmedelslagstiftningen. De tre 

kontrollmyndigheterna utgörs av Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna. 

De administrativa sanktionerna utgörs primärt av förelägganden och förbud. De kan 

användas enskilt eller i kombination med ett hot om vite. Samtliga sanktioner som utdelas 

måste uppfylla ett behovsrekvisit i livsmedelslagen, vilket kan sägas ger uttryck för det EU-

rättsliga kravet på proportionerliga sanktioner. I teorin ser de administrativa sanktionerna ut 

som att de har kapacitet att uppfylla kraven på avskräckning och effektivitet, eftersom 

lagstiftningen ger utrymme för användning av många olika sanktioner beroende på 

överträdelsens art. Enligt Livsmedelsverkets revision för år 2015 ser verkligheten emellertid 

annorlunda ut. Enbart i sex procent av de fall där en överträdelse konstaterades utdelade 

myndigheten en sanktion. Det resulterar i att risken att påföras en sanktion är mycket liten och 

därför torde inte heller regleringen ha en avskräckande effekt på illvilliga 

livsmedelsföretagare.  

Vad gäller de straffrättsliga sanktionerna så utgörs de av böter, alternativt en 

företagsbot. Tidigare fanns även fängelse med i straffskalan för livsmedelsbrott, men det togs 

bort efter ett avgörande från Högsta domstolen. Livsmedelsinspektörerna har en skyldighet att 

under vissa fall åtalsanmäla överträdelser av regleringen, eftersom det ofta krävs en inspektör 

för att upptäcka brister i efterlevnaden. Det innebär att inspektören också får en avgörande 

roll vid en eventuell rättegång, i och med att denne besitter sakkunskap i målet.   

Slutligen har kapitlet behandlat förhållandet mellan straffrättsliga och administrativa 

sanktioner. Vissa sanktioner kan, trots att de inte är av straffrättslig art enligt den nationella 

rättsordningen, anses ha en straffrättslig karaktär enligt primärrätten. Det får effekten att 

förbudet mot dubbel bestraffning aktualiseras. Förbudet kommer att diskuteras även i kapitel 

fem, eftersom sanktionsavgifter i flera rättsfall från Europadomstolen har bedömts ha en 

sådan karaktär.   
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4. Intervjustudie med praktiker 
 
4.1 Förutsättningar för intervjustudien 
Syftet med intervjustudien är att få en inblick i hur praktiker ser på livsmedelssanktionernas 

rättsliga reglering. Tanken är även att intervjustudien ska vara behjälplig för att fördjupa 

analysen av livsmedelslagens sanktionssystem.   

De semistrukturerade frågorna har utformats för att ta reda på hur intervjupersonerna ser 

på den nuvarande lagstiftningen. I den semistrukturerade intervjuformen används en 

intervjuguide,192 men samtliga frågor som guiden anger behöver inte tas med i den enskilda 

intervjun och frågorna behöver inte heller ställas i den givna ordningen.193 I huvudsak har 

emellertid frågorna följt den ordning som guiden stadgar.  

Intervjufrågorna ska ge underlag åt att besvara uppsatsens frågeställningar, utan att vara 

alltför specifika.194 Därmed är några frågor i intervjuguiden av en mer generell art, när 

exempelvis svårigheter i inspektörernas arbete i allmänhet efterfrågas. Samtliga frågor har 

alltså inte en direkt koppling till den rättsliga regleringen.  

Intervjuformen är av kvalitativ art. I och med detta gör den ifrågavarande 

intervjustudien ingen ansats till att försöka utröna vad Sveriges alla inspektörer anser om 

sanktionerna. Resultatet kan således inte anses vara generaliserbart.195 Härvid kan även 

tilläggas att samtliga intervjupersoner har arbetat antingen i en stor kommun eller på en 

nationell myndighet. Med den aktuella intervjuformen eftersträvar jag att finna mönster i de 

specifika deltagarnas syn på regelverket. I kvalitativa intervjuer anses kunskapen som 

produceras vara ett resultat av intervjuaren och intervjudeltagarens interaktion.196 Sålunda kan 

både frågornas utformning och hur de har ställts från fall till fall påverka vilket svar som ges. 

Mot bakgrund av detta har jag under intervjuerna försökt att ställa öppna frågor och använda 

mig av i huvudsak samma tonläge när de olika intervjuerna har ägt rum.  

Intervjuerna genomfördes med åtta stycken personer, varav sex personer utför 

livsmedelskontroller i praktiken. Inspektörerna arbetar på Stockholms, respektive Uppsalas, 

Miljöförvaltningar samt inom Livsmedelsverket. De övriga två personerna bestod av en 

avdelningschef samt en jurist på Livsmedelsverket som var insatta i sanktionssystemet. 

Antalet intervjupersoner har bedömts vara lämpligt med hänsyn till arbetets omfattning. 

																																																								
192 Intervjuguiden återfinns i medföljande bilaga I. 
193 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2 u., Liber, Stockholm, 2011, s. 415.  
194 Ibid., s. 419. 
195 Roxell, Lena, & Tiby, Eva, Frågor, fält och filter, Studentlitteratur, Lund, 2006., s. 62. 
196 Ibid., s. 58.  
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Detsamma gäller i fråga om den geografiska spridningen på dessa personer. Intervjuerna tog 

ca en halvtimme i anspråk och efter transkribering av intervjuerna har mönster i dessa 

försökts hittas.  

Varje intervjudeltagare har tilldelats ett ID-nummer. Nedan följer vilken arbetsplats och 

befattning respektive informant har.  

 

 

 

4.2 Resultat 
a) Synen på den nuvarande livsmedelsregleringen 

Flera av informanterna uppgav att livsmedelsregleringens utformning är svår att arbeta 

utifrån. Den är i många fall målstyrd och ger ofta stort utrymme för egna bedömningar. En 

informant (ID 1) anger följande: ”Lagstiftningen gör att det är svårt att tolka vissa begrepp, 

exempelvis ’adekvat’. Så vissa regler är väldigt flexibla medan andra är så detaljreglerade att 

de kan bli absurda”. Även informant ID 6 berättar att lagstiftningen emellanåt är väldigt 

invecklad, men att hen då har jurister att vända sig till. En annan informant (ID 5) menar att 

den största utmaningen med arbetet är att skapa acceptans för den reglering som finns.  

Ännu en gemensam nämnare som återfinns i intervjuerna är att informanterna anser att 

det är svårt för flera inspektörer att komma till samma slutsats. En informant (ID 3) talade om 

vikten av att samråda med kollegorna för rättssäkerhetens skull. Hen beskrev det på följande 

sätt: ”Kontrollanterna ska göra lika och en synkronisering oss emellan behövs! 

Arbetsplats ID Befattning 
Stockholms Miljöförvaltning 1 Livsmedelsinspektör 

Stockholms Miljöförvaltning 2 Livsmedelsinspektör 

Uppsalas Miljöförvaltning 3 Livsmedelsinspektör 

Uppsalas Miljöförvaltning 4 Livsmedelsinspektör 

Livsmedelsverkets 
livsmedelskontroll Östra Götaland 

5 Avdelningschef 

Livsmedelsverkets 
livsmedelskontroll Östra Götaland 

6 Officiell veterinär 

Livsmedelsverkets 
livsmedelskontroll Östra Götaland 

7 Officiell veterinär 

Teamchef grupp redlighet, 
Livsmedelsverket 

8 Jurist 
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Kommunikation sinsemellan är viktigt, men samtidigt behövs nog en formalisering”. 

Informanten beskrev också att kontrollanten har olika förutsättningar beroende av hur den 

kommunala verksamheten ser ut. I mindre kommuner kan inspektörer arbeta ensamma – och 

kanske inte har någon att fråga vid behov av rådgivning. Det menar informanten i sin tur kan 

påverka den kontroll som utförs.  

 

b) Beslut om sanktion 

Några av informanterna uttrycker att det finns en återhållsamhet i användningen av 

sanktionerna. Informant (ID 8) beskriver det på följande sätt: ”benägenheten att besluta om en 

sanktion spretar väldigt mycket mellan kontrollmyndigheterna. Det finns exempel från noll på 

vissa ställen till många på andra. Det handlar förmodligen om hur trygg man är som inspektör 

och hur erfaren man är. Har man till exempel fattat ett förbud är det nog lättare att göra det en 

gång till. I Vägledningen för bristande efterlevnad finns vissa mallar som ska vara till stöd för 

utövarna”. Också informant (ID 2) tror att en eventuell återhållsamhet kan vara kopplad till 

vilken erfarenhet inspektören i fråga har.  

De kommunalt anställda informanterna uppger i högre utsträckning att de ser en viss 

återhållsamhet i att besluta om en sanktion. Informant (ID 1) menar att ”i många fall kommer 

man långt genom att undvika att använda en sanktion. Det handlar om vilken åtgärd som ger 

mest effekt. Vissa åtgärder är onödiga att sätta in om det inte anses vara en ’stor grej’. 

Sanktionerna bör inte heller användas för ofta, men ibland behövs de”. 

 

c) Sanktionernas effektivitet 

Vad gäller sanktionernas effektivitet så anser majoriteten av de intervjuade att sanktionerna 

inte är effektiva eller åtminstone kan bli effektivare. Samtliga anställda på Livsmedelsverket 

angav att sanktionerna inte är att anse som effektiva nog. Också en kommunanställd (ID 4) 

förklarade: ”Sanktionerna är effektiva i fråga om de mindre överträdelserna, men inte för de 

större.197 Där är ett fängelsestraff nödvändigt. Matfusk kan vara väldigt systematiskt och i 

sådana fall ’löna sig’ för de personer som fuskar”. En informant på Livsmedelsverket (ID 8) 

uppmärksammade betydelsen av den stora mängden EU-rätt på området och anförde att 

förutsebarheten nästan är obefintlig och att en aktör därför kan bryta mot lagstiftningen flera 

gånger utan att ha någon aning om att den har gjort det.  

																																																								
197 “Mindre överträdelser” innebär mindre allvarliga överträdelser. 
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De tre informanterna som anser att sanktionerna är effektiva nämner att sanktionerna 

ofta får avsedd effekt. En informant påpekar att de är effektiva under förutsättning att rätt 

sanktion används (ID 2). En annan informant anser att sanktionerna är effektiva på så sätt att 

säkra livsmedel till kunderna faktiskt uppnås genom regleringen (ID 3).  

 

d) Negativ inställning till åtalsanmälan  

Informanterna ger i huvudsak uttryck för en negativ inställning till skyldigheten att 

åtalsanmäla vissa överträdelser. Till att börja med är det endast någon enstaka informant som 

under sin tid hos den nuvarande arbetsgivaren har gjort en åtalsanmälan. En informant (ID 2) 

förklarar att ”förtroendet till systemet är lågt. Man tänker att ingenting kommer att hända, så 

varför ska det då anmälas? Åklagaren jobbar inte riktigt med oss och Polisen har bättre saker 

att göra än att ägna sig åt livsmedel”.  

En informant (ID 8) beskriver det som att det idag är svårt att locka en åklagare att göra 

en stor utredning när det bara finns böter i straffskalan och det är svår EU-rättslig lagstiftning. 

”Ofta läggs åtalet ned, det är antingen ringa eller så går brottet inte att styrka. Det är något 

som Livsmedelsverket kämpar emot.”  

En annan intervjudeltagare (ID 5) berättar att livsmedelsbrotten inte prioriteras högt på 

grund av avsaknaden av fängelsestraff i straffskalan. Därtill tar processen väldigt lång tid, 

vilket ibland leder till att brottet i fråga blir preskriberat. 

 

e) Fängelsestraff för brott mot livsmedelslagen 

Sex av åtta intervjupersoner ställer sig positiva till ett återinförande av fängelse i straffskalan. 

De två övriga personerna säger att de inte vet vilka effekter fängelsepåföljden skulle få (ID 7) 

och att det inte skulle ändra myndighetens arbetssätt, men att straffprocessen troligtvis skulle 

gå snabbare (ID 5).  

En informant (ID 6) menar att det är alldeles för lätt att fuska i livsmedelsbranschen. 

”Det genererar stora pengar och är i princip noll risk att man åker dit. Om man åker dit så är 

det ett väldigt lågt straff. Det är en gynnsam bransch att fuska i, men jag tror att ett 

fängelsestraff skulle motverka det.” Ytterligare en informant (ID 4) påtalar risken med den 

nuvarande regleringens utformning, där en möjlighet till företagsbot finns. ”Ibland är det så 

att företagsboten utdöms först fem år senare och att företaget då inte längre finns kvar.”  

Synen som kommer fram i flertal av intervjuerna är att fängelsestraff behövs för de 

allvarligare brotten (ID 3). En intervjudeltagare menar att ”om man går över vissa gränser 
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måste det få konsekvenser. En rationell person väger konsekvenserna mot fördelarna av en 

viss överträdelse. Fängelse skulle därför göra det säkrare och bättre för konsumenten” (ID 2).  

En annan informatör (ID 5) lyfter fram att fängelsestraff också borde leda till ett 

effektivare sanktionssystem överlag. ”Fallen skulle prioriteras bättre och förhoppningsvis 

även verka avskräckande. Skadan som du kan orsaka är så pass stor att fängelsestraff ibland 

borde vara motiverat.”  

”Brottsstatusen skulle kunna öka om det fanns fängelse som straff för 

livsmedelsbrotten” menar en informant (ID 8). Här påpekar också intervjupersonen att endast 

några få, konkretiserade gärningar av större allvarlighetsgrad i sådana fall borde vara 

kriminaliserade. ”Idag är det svårt att säga vad som faller innanför och utanför straffrättsligt”, 

förklarar den intervjuade.  

 

f) Införande av sanktionsavgifter 

I fråga om sanktionsavgifter bör inledningsvis nämnas att hälften av intervjupersonerna inte 

var bekanta med dessa och därför inte heller hade reflekterat över vilka effekter ett införande 

av dem skulle kunna generera.  En inspektör (ID 1) trodde inte att ett införande av 

sanktionsavgifter skulle innebära någon större förändring och poängterade att avgifterna för 

att utföra extra kontroller redan är höga, vilket borde ha en avskräckande verkan på de flesta 

av aktörerna. En annan inspektör (ID 2) ansåg att sanktionsavgifter bör införas, eftersom det 

skulle göra det svårare för de individer som medvetet avviker från lagens krav. Samma person 

tyckte att sanktionsavgifter skulle vara bra eftersom åklagarna inte tycks vara särskilt 

engagerade i livsmedelsfrågor och man därmed inte behöver involvera rättsväsendet på 

samma sätt som vid en åtalsanmälan.  

En av de intervjuade (ID 3) påpekar att det vore positivt med sanktionsavgifter i de fall 

där lagstiftningen är tydlig. Även den intervjuade juristen från Livsmedelsverket håller med 

(ID 8) om att sanktionsavgifter på livsmedelsområdet vore positivt. Den sistnämnda förklarar 

att ”sanktionsavgifter ökar inspektörens muskler”, men att det i sådana fall ska handla om 

situationer där inga större bedömningar av den enskilde inspektören fordras.  
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4.3 Sammanfattande slutsatser 
Resultatet som intervjuerna har genererat kan varken anses vara generaliserbart eller utgöra en 

juridisk källa, men det fyller ändock en funktion genom bidra med exempel på hur tjänstemän 

som arbetar dagligen med livsmedelsregleringen ser på dess utformning och  

förbättringspotential.  

De intervjuade personerna vittnar om en lagstiftning som emellanåt är svårtolkad, men 

som samtidigt fungerar som den ska i de flesta fallen. Ingen av de intervjuade ger uttryck för 

att livsmedelssanktionerna idag kan anses vara tandlösa, vilket får anses vara positivt. Det 

verkar som att sanktionerna åtminstone är effektiva i viss mån. Majoriteten menar emellertid 

att framför allt effektiviteten skulle kunna förbättras, antingen i form av sanktionsavgifter 

eller genom fängelsestraff. En av de intervjuade beskrev sanktionerna på ett träffande sätt när 

denne förklarade att sanktionsavgifter skulle öka inspektörernas muskler.  

Med anledning av de brister som har lyfts fram i kapitel tre och vad som har 

framkommit under intervjuerna anser jag att det är av intresse att undersöka om 

livsmedelslagen bör kompletteras med ytterligare alternativ till de nuvarande sanktionerna. 

Eftersom det primärt tycks vara effektiviteten och den avskräckande funktionen i 

sanktionerna som ifrågasätts så diskuterar jag i kapitlet som följer för- och nackdelar med 

sanktionsavgifter samt ett återinförande av fängelse i straffskalan.  
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5. Nya sanktioner i livsmedelslagen 
 
5.1 Behovet av ytterligare sanktioner 
De brister som har kunnat konstateras i kapitlen ovan hänger primärt samman med en flexibel 

och en svåröverskådlig regelmassa, vilket bidrar till ett lågt mått av förutsebarhet för den 

företagare som kan tänkas riskera en sanktion. Något som också har blivit tydligt när olika 

rapporter från Livsmedelsverket har studerats är att kontrollerna skiljer sig åt avsevärt mellan 

landets olika kommuner. Sanktionssystemet torde inte heller kunna anses leva upp till EU:s 

minimikrav på effektivitet och avskräckning, eftersom det endast är en liten andel av 

överträdelserna som kontrollmyndigheterna reagerar på.  

Sanktionsavgifter ses ofta som en bra lösning till nationell lagstiftning som har baserats 

på EU-lagstiftning, där kraven är att sanktionerna ska vara effektiva, proportionerliga och 

avskräckande. I likhet med straffrättsliga påföljder har sanktionsavgifterna ofta en 

avskräckande och preventiv effekt på potentiella överträdelser.198 Med anledning därav är det 

av intresse att undersöka om livsmedelslagen skulle gynnas av ett införande av 

sanktionsavgifter. I kapitlet kommer även diskuteras huruvida ett återinförande av fängelse i 

straffskalan skulle kunna innebära en lämplig utveckling av livsmedelslagens sanktionssystem 

och därmed bidra med en avskräckande effekt. 

 
5.2 Vad är en sanktionsavgift? 
Sanktionsavgifterna kan sägas utgöra ett mellanting av egentliga avgifter och 

brottspåföljder.199 De har formen av en ekonomisk påföljd och det är således inte fråga om ett 

prestationsvederlag. Avgifterna kan tilldelas såväl fysiska som juridiska personer, vilket får 

anses vara en fördel vid en jämförelse med straffrättsliga påföljder. Sanktionsavgifter 

återfinns idag på en mängd områden, men för närvarande saknas det ett enhetligt 

systemtänkande, vilket Warnling-Nerep har lyft fram.200 Det finns således ingen reglering 

motsvarande exempelvis lag (1985:206) om viten som klargör några generella bestämmelser i 

fråga om sanktionsavgifter. Därmed kan heller inte sägas vad som i allmänhet gäller i fråga 

om avgifterna, utan det ankommer på lagstiftaren respektive domstolarna att ta ställning till 

vad som ska gälla för de enskilda områdena.  

																																																								
198 Jfr. med resonemanget angående byggsanktionsavgifter i PBL, se Prop. 2009/10:170 s. 342.  
199 Holmberg m.fl. Lagkommentaren till RF 8 kap. 3, s. 339. 
200 Warnling-Nerep, Wiweka, Sanktionsavgifter, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 10. 
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Sanktionsavgifter kan finnas parallellt med, eller istället för straff. Avgifterna beslutas 

av den behöriga kontrollmyndigheten, vilket medför att en straffrättslig process kan 

undvikas.201 Det finns i nuläget inga tydliga kriterier för vad som ska anses utgöra en 

sanktionsavgift, vilket delvis kan förklaras av avgifternas konceptlöshet.202 Konceptlösheten 

kan anses vara önskvärd i och med att sanktionerna då kan anpassas efter det specifika 

rättsområdet. Tidigare har lagstiftaren försökt att klargöra sanktionsavgiften som rättslig figur, 

men då kunde endast ett antal gemensamma drag för avgifterna urskönjas.203 Warnling-Nerep 

är den som har behandlat ämnet mest i den svenska doktrinen. Hennes definition av 

sanktionsavgifter är följande: det ska vara fråga om en ekonomisk sanktion som inte utgör ett 

straff, avgiften ska fastslås i en författning och en erlagd avgift ska tillfalla det allmänna.204  

Hur beräkningsgrunderna ska se ut och vem som kan påföras avgiften för en viss överträdelse 

är upp till lagstiftaren att bestämma.  

I proposition 1981/82:142 om ändring i brottsbalken gällande ekonomiska sanktioner 

vid brott begångna inom ramen för näringsverksamhet, föreslogs ett antal vägledande 

principer vid utformningen av sanktionsavgifter. Däri anges att sanktionsavgifter med fördel 

kan användas på områden där samhällets skyddsbehov är stort, samtidigt som den 

ekonomiska vinsten kopplad till en viss överträdelse är liten.205 En av de främsta fördelarna 

med sanktionsavgifter anses vara att utgör ett effektivt vapen i kampen mot 

massbrottslighet.206 Sanktionsavgifterna tar sig många olika uttryck, men den 

sammanhållande faktorn med dem är det bakomliggande syftet med avgifterna, det vill säga 

deras avskräckande och bestraffande förmåga. Sanktionsavgifterna kan därför anses fylla 

samma funktion som ett straffstadgande.207  

Avgifterna kan emellertid anses ha vissa fördelar i jämförelse med kriminalisering och 

anses ofta vara ett bra alternativ till att straffsanktionera lagöverträdelser.208 Exempelvis kan 

avvikelser från lagstiftningen blir mer kännbara för den enskilde näringsidkaren i och med att 

risken att påföras en avgift är större än att bli dömd i en straffprocess. Det var även detta 

argument som framfördes i samband med den tidigare sanktionsavgiftsutredningen. Där 

konstaterades att överträdelser av lagstiftningen är vanliga, samtidigt som antalet lagförda 

																																																								
201 Israelsson, Tomas, Offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, 1 u., Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 73. 
202 Warnling-Nerep, Wiweka, Sanktionsavgifter, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 49. 
203 SOU 1997:127 s. 149. 
204 Warnling-Nerep, Wiweka, Sanktionsavgifter, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 15. 
205 Prop. 1981/82:142 s. 24.  
206 Warnling-Nerep, Wiweka, Sanktionsavgifter, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 13.  
207 Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt, Allmän förvaltningsrätt, 26 u., Liber, Stockholm, 2014, s. 143. 
208 Warnling-Nerep, Wiweka, Sanktionsavgifter, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010.  
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personer är mycket få.209 Effektiviteten av den straffsanktionerade regleringen ansågs heller 

inte vara tillräcklig, varför sanktionsavgifter presenterades som ett gott alternativ, då 

reaktionen på en överträdelse blir mer omedelbar.  

Sanktionsavgifter torde vara att anse som straff enligt rättighetsstadgan, trots att de 

utgör en form av administrativ sanktion enligt nationell rätt.210 Det är primärt tre kriterier som 

används vid bedömningen av vad som utgör ett brott enligt stadgan. Precis som diskuterats 

ovan under avsnitt 3.6 rör det sig om påföljdens natur och stränghet, den nationella 

klassificeringen, samt gärningens natur.211 I Lauko mot Slovakien klargjorde 

Europadomstolen att överträdelsen av en lagregel var brottslig enbart mot bakgrund av att den 

syftade till avskräckning och bestraffning.212  

Sanktionsavgifter kan dock uttas av en förvaltningsmyndighet och samtidigt uppfylla 

konventionens krav under förutsättning att avgifterna är schablonartade, beslutet kan 

överklagas till domstol och att även subjektiva omständigheter kan beaktas i 

domstolsförfarandet när ett beslut har överklagats.213 Därför är det också viktigt att det relativt 

enkelt kan konstateras huruvida en sanktionsavgift ska följa på en överträdelse eller inte.214 

Det innebär att sanktionsavgifter lämpligen inte bör införas på områden där det finns ett stort 

utrymme för att göra skönsmässiga bedömningar.  

Alla är emellertid inte övertygande om avgifternas fördelar. Jareborg och Zila beskriver 

exempelvis sanktionsavgiften som en skenbar avkriminalisering och poängterar att införandet 

av dessa resulterar i försämrad rättssäkerhet.215 Därmed är inte sagt att rättssäkerheten som 

följer med en straffprocess helt sätts ur spel när avgifterna introduceras i systemet. Det är 

således inte försök att undkomma straffrättens krav som bör motivera införandet av 

sanktionsavgifter.216 Som konstaterats kan dessutom sanktionsavgifterna anses ha en 

straffrättslig karaktär under vissa omständigheter, vilket diskuteras mer ingående i 

nästföljande avsnitt.  

 

																																																								
209 SOU 2006:58, s. 11. 
210 Art. 6, EKMR. 
211 Prop. 2009/10:170, s. 342. 
212 Lauko mot Slovakien (dom 2/91998). 
213 Warnling-Nerep, Wiweka, Sanktionsavgifter, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 173.  
214 Jfr. DS 2008:33, s. 30. 
215 Jareborg, Nils & Zila, Josef, Straffrättens påföljdslära, 4 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2014, s. 61.  
216 Asp, Petter, EG:s sanktionsrätt, Iustus, Uppsala, 1998, s. 298.  
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5.3 Motiv till införandet av sanktionsavgifter inom andra områden 
De följande områdena har valts ut för att exemplifiera hur införandet av sanktionsavgifter har 

motiverats på andra rättsområden. Utöver att redogöra för de bakomliggande motiven till 

avgifterna redogör jag även för vissa grundläggande förhållanden med sanktionsavgifterna på 

de respektive områdena som kan tänkas vara av betydelse när ett eventuellt införande av 

sanktionsavgifter i livsmedelslagen diskuteras. Det inkluderar huruvida sanktionsavgifterna 

ska anses vara av straffrättslig eller administrativ karaktär och om uppsåt krävs för att 

avgiften ska kunna utdelas.  

 

5.3.1 Byggsanktionsavgift 

Sanktionsavgifterna för olovligt byggande tillkom i slutet av 1970-talet mot bakgrund av en 

önskan om effektivare sanktioner.217 Tidigare har Plan- och bygglagen innehållit tre olika 

typer av sanktionsavgifter, men i och med den senaste ändringen av författningen återfinns nu 

samtliga sanktionsavgifter i en och samma bestämmelse. Avgifterna kan följa vid de 

överträdelser som anges i 11 kap. 51 §, PBL. Exempelvis kan avgiften aktualiseras vid 

åtgärder som har utförts utan bygglov, marklov eller rivningslov.  

I förarbetena till det ifrågavarande stadgandet konstaterades att de överträdelser som 

kan resultera i en sanktionsavgift måste vara relativt enkla att konstatera.218 Detta torde hänga 

samman med den processförenkling som en sanktionsavgift de facto innebär jämfört med om 

motsvarande handling hade varit kriminaliserad och därmed föranlett en straffprocess. Vidare 

klargjordes det i propositionen att ingen åtskillnad bör göras mellan överträdelser av 

normalgraden och ringa överträdelser, eftersom det skulle medföra ett överdrivet stort 

utrymme för skönsmässiga bedömningar.219  

Byggsanktionsavgiften kan tas ut oavsett om överträdelsen har skett med uppsåt eller 

inte – något som också återspeglar lagstiftarens vilja att uppfylla kravet på förutsebarhet. Det 

blir härigenom tydligare när en person riskerar att påföras en sanktionsavgift. Här finns 

emellertid en säkerhetsventil, eftersom det ibland kan vara oskäligt att en avgiftsskyldig 

påförs sanktionen behöver den under vissa omständigheter inte tas ut.220 Sanktionsavgiften 

kan även jämkas, varvid den avgiftsskyldiges uppsåt beaktas.  

																																																								
217 Warnling-Nerep, Wiweka, Sanktionsavgifter, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 68. 
218 Prop. 2009/10:170, s. 345.  
219 Prop. 2009/10:170, s. 346. 
220 11 kap. 53§ st.2, PBL. 
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I ett mål från Mark- och miljööverdomstolen konstaterades att byggsanktionsavgiften 

har en straffrättslig karaktär.221 Följaktligen ska gärningen och omständigheterna i det 

enskilda målet vara klarlagda, eftersom utredningen annars inte lever upp till 

Europakonventionens oskyldighetspresumtion.222 Därför ankommer också bevisbördan för att 

överträdelsen har skett och kan leda till sanktionsavgift på tillsynsmyndigheten i fråga.223   

 
 
5.3.2 Miljösanktionsavgift  

Miljörätten regleras, likt livsmedelslagstiftningen, till stor del inom EU. 

Miljösanktionsavgiften introducerades redan vid miljöbalkens ikraftträdande år 1999. 

Flertalet sanktionsavgifter har därefter inspirerats av miljösanktionsavgiften och dess 

förarbeten.224 Balkens sanktionsavgifter infördes mot bakgrund av att systemet ansågs vara 

ineffektivt och att straffrättsliga utredningar var svåra att genomföra. 225 Samtidigt menade 

regeringen att ett särskilt avgiftssystem skulle vara lämpligt för miljörätten med hänvisning 

till att området är väl avgränsat och att samhällsintresset av att skyddas mot överträdelser är 

stort.226 Således blev den nya regleringen ett komplement till områdets straffrättsliga 

påföljder. På senare år har avgifterna också använts för att begränsa och tydliggöra 

tillämpningsområdet för de straffrättsliga sanktionerna i balken.227  

Idag kan avgifterna aktualiseras oavsett om den avgiftsskyldige har handlat med uppsåt 

eller inte och summan de kan uppgå till är mellan 1000 och 1000 000 kr.228  Avgifterna kan 

följa på de överträdelser som regleras i balken och i föreskrifter som regeringen har meddelat. 

De praktiska bestämmelserna återfinns inte i balken, utan regleras primärt i förordning 

(2012:259) om miljösanktionsavgifter. Avgiftsskyldigheten omfattar en mängd olika 

överträdelser, bland annat för det fall en avloppsanordning upprättas utan tillstånd eller om 

viss verksamhet orsakar miljöskador. Sedan år 2007 är kan såväl näringsidkare som 

privatpersoner påföras avgiften.229 Precis som konstaterats ovan i fråga om 

byggsanktionsavgiften kräver miljösanktionsavgiften att överträdelserna som kan föranleda en 

avgift relativt lätt kan konstateras. Sanktionsformen syftar till att vara en snabb respons på 

																																																								
221 MÖD 2015:13. 
222 Art. 6.2, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.  
223 MÖD 2015:34. 
224 Se t.ex. Prop. 2009/10:170 s. 347. 
225 Ds 2013:11, s. 45. 
226 Prop. 2005/06:182, s. 34.  
227 SOU 2004:37, s. 120. 
228 30 kap. 1-2 §§, MB. 
229 Prop. 2005/06:182, s. 51.  
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avvikelser från rådande lagstiftning, vilket innebär att avgifterna ska kännetecknas av 

enkelhet, schablonisering och tydlighet.230 

HD har klargjort att även miljösanktionsavgifterna har en straffrättslig karaktär med 

anledning av att de är generella, repressiva, kan resultera i ett högt ekonomiskt belopp, samt 

riktar sig till fysiska personer.231 Således finns även ett retroaktivitetsförbud i fråga om 

utdömande av sanktionsavgifterna.232 Här finns även en risk för dubbelbestraffning.233 

 Vid införandet av miljösanktionsavgiften kunde avgifterna fritt kombineras med ett 

straff för samma gärning.234 Numera finns en åtalsprövningsregel i 29 kap. 11 § i miljöbalken. 

Bestämmelsen stadgar att avseende vissa gärningar, där både en sanktionsavgift och böter kan 

utgå, får åtal enbart får väckas om det är påkallat ur allmän synpunkt. Det finns även en 

bestämmelse som anger att avgiften inte behöver tas ut om det är oskäligt med hänsyn till att 

samma gärning har föranlett ett straff.235 Därmed kan konstateras att åtalsprövningen och 

oskälighetsbestämmelsen förvisso innebär en begränsning i antalet situationer när en 

dubbelbestraffning kan uppkomma. Emellertid kvarstår risken för dubbel bestraffning, 

eftersom ingen av paragraferna ger ett absolut skydd mot det. 

 
5.4 Sanktionsavgifter i livsmedelslagen 
I juni år 2006 presenterade Sanktionsavgiftsutredningen sina förslag avseende frågan om en 

sanktionsavgift borde ersätta straff på områdena livsmedel, foder och djurskydd.236 De hade 

fått i uppdrag av Jordbruksdepartementet att utreda om ett system innehållande 

sanktionsavgifter över huvud taget borde införas och i sådana fall hur ett sådant system skulle 

gestaltas. Utredningen kom fram till att sanktionsavgifter borde ha införts i lagstiftningen med 

anledning av att man ansåg att de skulle säkra en bättre regelefterlevnad.237 Flera av de 

organisationer som utredningen hade haft kontakt med ville inte införa avgifterna mot 

bakgrund av att den offentliga kontrollen är ojämn, när vissa kommuner agerar som de ska, 

medan det i andra kommuner knappt existerar någon livsmedelskontroll.238 Det är även en 

slutsats som jag har kommit fram till i den här uppsatsen.  

																																																								
230 Prop. 2005/06:182, s. 43.	
231 NJA 2013 s. 842 p. 48.  
232 MÖD 2007:40. 
233 Se resonemanget i avsnitt 3.6.	
234 Prop. 2005/06:182, s. 43.	
235 30 kap. 2 § p. 4, Miljöbalken. 
236 SOU 2006:58. 
237 SOU 2006:58 s. 118. 
238 SOU 2006:58, s. 117. 
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Som konstaterades i uppsatsens tredje kapitel så varierar användningen av sanktioner 

mellan landets kontrollmyndigheter kraftigt, vilket måste anses vara viktigt att ha i åtanke när 

ett eventuellt införande av sanktionsavgifter diskuteras. För att uppfylla krav på förutsebarhet 

borde nyttjandet av åtgärderna bli mer samstämmig. Problemet med att kontrollerna inte är 

likvärdiga är något som Livsmedelsverket själva är medvetna om och arbetar aktivt för att 

ombesörja.239 Därmed inte sagt att de lyckas att komma tillrätta med problemet inom en snar 

framtid.   

I fråga om miljösanktionsavgifter så har regeringen uttalat att ”…ett väl fungerande 

sanktionssystem är ett väsentligt led i en reglering som skall kunna utgöra ett effektivt värn 

för vår miljö.”. Samma argumentation torde kunna användas i fallet för livsmedel, med 

skillnaden att det är konsumenternas intresse av säkra livsmedel som regleringen syftar till att 

skydda. Vidare är livsmedelsområdet, precis som miljörätten, ett väl avgränsat område. 

Därmed skulle sanktionsavgifter kunna anses vara lämpade för regleringen. Emellertid måste 

intresset av att lagstiftningen efterlevs vägas mot livsmedelsföretagarnas rätt till förutsebara 

sanktioner.240 Sanktionsmöjligheterna som finns i dagsläget anser jag ger 

kontrollmyndigheterna tillräckliga verktyg för att reagera mot överträdelser. Möjligen är de 

varken särskilt effektiva eller avskräckande i dagsläget, men det tror jag snarare har att göra 

med att företagarna inte vet vad som väntas av dem på grund av lagstiftningens flexibilitet. På 

sikt tror jag däremot att sanktionsavgifter skulle utgöra ett bra komplement till dagens 

sanktioner.  

Det kan även vara en klok idé att avvakta med sanktionsavgifter, eftersom studien av 

byggsanktionsavgiften och miljösanktionsavgiften visar att båda avgifterna är att anse som 

straffrättsliga enligt EKMR. Risken kan i sådana fall vara att EU-rättens krav på att 

sanktionerna som staten utformar ska vara effektiva i praktiken skulle komma att utnyttjas för 

att undvika en straffprocess. 241   

Eftersom jag inte anser att sanktionsavgifter skulle utgöra ett bra alternativ för 

överträdelser av livsmedelslagstiftningen i dagsläget kommer även fängelsestraffet att 

behandlas som en alternativ lösning till att livsmedelslagens sanktioner inte torde ha någon 

större avskräckande effekt.  

																																																								
239 Livsmedelskontrollen – utveckling, brister och åtgärdsförslag. Dnr 2015/08036, s. 3.  
240 Jfr. med prop. 2009/10:170, s. 348. 
241 Asp, Petter, EG:s sanktionsrätt, Iustus, Uppsala, 1998, s. 298.   
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5.5 Fängelse i straffskalan för livsmedelsbrott 
Ett straffrättsligt system kan delas upp i tre nivåer: en kriminaliserande nivå, en domstolsnivå 

och en verkställighetsnivå.242  Vad angår straff för livsmedelsbrott är det inte en fråga om 

huruvida vissa överträdelser av livsmedelslagen ska kriminaliseras eller inte. Som 

avhandlades i avsnitt 3.5 är istället det straffbara området inom livsmedelslagen mycket 

omfattande. Livsmedelslagen ger i dagsläget möjlighet att utdöma straffrättsliga påföljder i 

form av böter eller företagsbot.243 Således återfinns ett straffhot i lagens nuvarande lydelse.  

Straff kan generellt kan sägas fylla ett antal funktioner. En av dessa är att straffet anses 

ha en slags symbolfunktion på så sätt att lagstiftaren visar att vissa gärningar är särskilt 

förkastliga. 244 Förhoppningen är att lagstiftaren på så sätt ska kunna påverka människors 

handlingsmönster. Samtidigt kan straffet, i motsats till majoriteten av de andra tvångsmedlen, 

i princip inte sägas ha någon reparativ funktion.245 Därmed ska bestraffningen användas som 

sista utväg, ultima ratio. År 2010 genomfördes en större straffmätningsreform avseende 

våldsbrott där en förändring i straffskalorna förespråkades mot bakgrund av att den 

klandervärdhet som fanns i brottstypen ansågs vara större än tidigare, vilket skulle avspeglas i 

straffskalorna.246 Inom livsmedelslagen har den motsatta utvecklingen ägt rum. Sedan 2006 

finns inte längre fängelsestraffet som en påföljd vid livsmedelsbrott, till följd av ett rättsfall 

som konstaterade att straffbudets utformning inte tillät fängelse som påföljd.247 På samma sätt 

som lagstiftaren sänder ut vissa signaler genom att skärpa straff torde också en strafflindring 

ha motsvarande effekt.  

I Livsmedelsverkets årliga redovisning om hur livsmedelskontrollen kan utvecklas och 

förbättras bedömdes fängelse i straffskalan utgöra en nödvändig förändring för att den 

nationella lagstiftningen skulle leva upp till EU-rättens krav på effektiva, proportionerliga och 

avskräckande sanktioner.248 Som skäl till ståndpunkten angavs att vissa överträdelser innebär 

en risk mot människors liv eller hälsa, eller annars är av allvarlig art. I samma rapport skriver 

Livsmedelsverket att de åter vill ”framhålla vikten av att regeringen vidtar åtgärder för att få 

																																																								
242 Jareborg, Nils ”Vilken sorts straffrätt vill vi ha?” i Victor, Dag (red.), Varning för straff, Norstedts Juridik 
AB, Stockholm, 1995. 
243 29 § livsmedelslagen.  
244 Jareborg, Nils, ”Rättvisa och straffnivå” i Anderberg, Andreas (red.), Festskrift till Josef Zila, Iustus Förlag 
AB, Uppsala, 2013, s. 81-95,  s. 85. 
245 Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättens grunder, 2 u., Iustus, Uppsala, 2013, s. 33. 
246 Prop. 2009/10:147. 
247 Till följd av rättsfallet NJA 2005 s. 33.  
248 Livsmedelsverkets rapport, Livsmedelskontrollen – utveckling, brister och åtgärdsförslag, Dnr 2015/08036, s. 
8.   
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till stånd lagändringar med detta innehåll”, vilket får anses visa på ett tydligt missnöje över de 

straffsanktioner som finns att tillgå i dagsläget. 

Flera av intervjupersonerna lyfte också fram att fängelse i straffskalan sannolikt skulle 

förbättra samarbetet med åklagarna, eftersom eventuella överträdelser skulle bli högre 

prioriterade än vad de är idag. Fördelen med fängelsestraff är också att det kan påföras 

individer som inte tillmäter potentiella böter någon större verkan, antingen på grund av att han 

eller hon har en stark ekonomisk ställning eller helt saknar tillgångar.249 Fängelsestraffet får 

också andra rättsverkningar jämfört med böter. Det påverkar exempelvis huruvida ett ansvar 

för medverkan kan aktualiseras och avgör även om ett förverkande är tillämpligt.250  

Det står emellertid klart att paragrafen inte kan vara utformad på samma sätt som den 

var innan ändringen vidtogs år 2006, då skulle det fortfarande ses som en otillåten form av 

blankettstraffbud. En förutsättning för att fängelse skulle kunna återinföras i straffskalan torde 

vara att lagstiftaren tydliggör vilka överträdelser som är särskilt straffvärda och därmed 

avgränsar det straffbara området. Om inga sådana avgränsningar sker riskerar 

livsmedelsföretagaren att inte veta vilka gärningar som är straffbara.251 Idag kan i princip 

varje överträdelse leda till ett straff, förutsatt att det inte är fråga om ett ringa brott. Om 

förväntningarna på livsmedelsföretagarna tydliggjordes skulle också eventuella 

rättsverkningar bli mer förutsebara.  

Jag anser även att dagens straffrättsliga sanktioner i livsmedelslagen är tveksamma ur 

rättssäkerhetsaspekt. Kravet på rättssäkerhet och därmed även förutsebarhet innebär att en 

individ ska kunna förstå huruvida han eller hon bryter mot lagen och därmed kunna anpassa 

sitt beteende därefter.252 I och med att straffbudet idag är omfattande så skulle det kunna 

tänkas att många livsmedelsföretagare upplever att det straffbara området är oklart.  

Viktigt att ha i åtanke därtill är att straffets allmänpreventiva effekter kan minska om 

det straffbara området är för brett.253 Således torde livsmedelskontrollen gagnas av att det 

straffbara området överlag görs tydligare och mer avgränsat.  

 

	
 
	  

																																																								
249 Jfr. med resonemanget i KOM (2007) 51, s. 2.  
250 23 kap. 4§ samt 36 kap. 1§ BrB. Observera att det vid förverkande ska vara fråga om att fängelse i över ett år 
ska finnas i straffskalan.  
251 Jfr. med Miljöbalkskommitténs argumentation i SOU 2004:37 s. 20. 
252 KG 2011, s. 66.	
253 Asp, Petter, EG:s sanktionsrätt, Iustus, Uppsala, 1998, s. 249.  
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6. Avslutande slutsatser och slutord 
 
6.1 Inledning 
Målsättningen med den här uppsatsen har varit att analysera vilka sanktioner som finns till 

handa för kontrollmyndigheterna i de fall där livsmedelslagstiftningen inte efterlevs. Jag har 

därtill diskuterat huruvida det finns ett behov av att komplettera den nuvarande lagstiftningen 

med ytterligare sanktioner. Nedan följer en diskussion kring de slutsatser som har dragits 

under arbetets gång utifrån uppsatsens tre frågeställningar.  

 

6.2 Effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner 
Med anledning av EU-rättens stora inflytande på livsmedelsområdet utgick den första 

frågeställningen ut på att klargöra vilka krav EU-rätten ställer på det svenska 

sanktionssystemet. Kraven på effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner har 

visat sig vara vanligt förekommande i unionens rättsakter. I och med att EU-domstolens 

praxis är relativt principiell kunde kriterierna tolkas utifrån rättsfall inom andra områden där 

motsvarande krav hade diskuterats. Klart står att kraven innebär att EU-rätten ställer vissa 

minimikrav på vad EU förväntar sig av de sanktioner som medlemsstaterna utformar.  

Effektivitetskravet kan hänföras till att kontrollmyndigheterna ska ha de befogenheter 

som krävs för att kunna reagera på överträdelser av den lagstiftning som kontrollen avser. I 

fråga om kravet ska anses vara uppfyllt i fråga om livsmedelslagens sanktioner skulle jag 

svara nej. Dock tycks det inte vara, som jag hade en föreställning om när jag började skriva 

den här uppsatsen, på grund av bristfälliga sanktioner i sig. Kontrollmyndigheterna har en hel 

katalog med sanktioner att tillgripa vid konstaterade överträdelser. Problemet tycks emellertid 

vara att de inte gör det. Som ovan framhållits visar Livsmedelsverkets revision avseende år 

2015 föranledde ynka sex procent av överträdelserna någon form av sanktion. Visserligen ska 

myndigheten i första hand uppmana till rättelse och det ska finnas ett behov av besluta om en 

viss sanktion, men siffran är ändock anmärkningsvärt låg.  

Gällande kravet på avskräckning kan konstateras att  EU fordrar att medlemsstaternas 

sanktioner inte ska vara rent symboliska, utan faktiskt ha en avskräckande effekt. Om en 

livsmedelsföretagare väger för- mot nackdelar med en viss överträdelse kan avskräckningen 

anses vara lyckad i de fall då personen avstår från att göra något otillåtet mot bakgrund av 

risken att påföras en sanktion.  

Huruvida kravet på avskräckande sanktioner ska anses vara uppfyllt i dagsläget är 

ytterst tveksamt. Här kan den låga andelen sanktioner återigen anföras som ett tecken på att en 
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livsmedelsföretagare troligtvis inte upplever att sanktionerna är särskilt avskräckande. 

Eftersom få avvikelser från lagstiftningen utmynnar i en fällande dom torde inte lagstiftningen 

vara särskilt avskräckande för den som medvetet vill märka om köttfärsen eller avsiktligt 

bryter mot regleringen av ekonomiska skäl. Med anledning av att fängelse inte längre är kvar i 

straffskalan kan jag också tänka mig att vissa människor ser det som en gynnsam bransch att 

fuska i. Den invecklade regelmassan bör därtill göra det svårt för en aktör att veta vad det är 

som denne i sådana fall skulle avstå från att göra.  

Proportionaliteten för sanktioner är förhållandet mellan den repressiva åtgärden och 

syftet med regleringen. Kravet torde därmed ha en begränsande effekt och på så sätt motverka 

alltför ingripande åtgärder. I och med att proportionaliteten beaktas genom livsmedelslagens 

behovsrekvisit vid sanktionsbeslut så kan åtminstone detta krav anses vara uppfyllt.  

 

6.3 Identifierade brister hos livsmedelssanktionerna 
Jag har under arbetets gång kunnat konstatera att det främsta problemet med 

livsmedelslagstiftningens sanktionssystem inte i första hand är hänförbart till sanktionerna i 

sig. Istället har de problem som avtäckts snarare handlat om problem med förutsebarhet för 

den regelmassa som finns på området och en godtycklig sanktionsutdelning. Det kan också 

ses i kombination med att lagstiftningen tycks vara svår att förstå för inspektörerna, som ändå 

arbetar med den dagligen. 

En grundläggande förutsättning för att kunna utveckla sanktionssystemet bör vara att 

kontrollerna som kan leda till åtgärder faktiskt utförs. Det är också viktigt ur 

likabehandlingshänseende att motsvarande överträdelser föranleder motsvarande åtgärd, 

oavsett om livsmedelsföretagaren bedriver sin verksamhet i Kiruna eller Malmö. En 

livsmedelsföretagares risk att påföras en sanktion skiljer sig avsevärt, beroende på dennes 

geografiska position. Den flexibilitet som återfinns i lagstiftningen lämnar också ett stort 

utrymme för den enskilde tjänstemannen att göra skönsmässiga bedömningar, vilket också 

påverkar graden av förutsebarhet för den enskilde livsmedelsföretagaren. Att EU-rätten 

fortsatt har ett avgörande inflytande på livsmedelslagstiftningens utformning går inte att ändra 

på. Däremot kan lagstiftaren och Livsmedelsverket tillsammans ta ett större ansvar för att 

begränsa den enskilde inspektörens skönsmässiga tolkningar av lagstiftningen och därmed 

öka rättssäkerheten.   
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Idag bidrar Livsmedelsverket till samordningen av livsmedelskontrollen bland annat med 

vägledningar för hur den offentliga kontrollen ska utövas. Myndigheten har emellertid 

behörighet att meddela föreskrifter om bedrivandet av offentlig kontroll, vilket skulle utgöra 

en juridiskt bindande källa.254 På så sätt skulle kontrollen tvunget bli mer likartad. Oberoende 

av regleringens nuvarande eller framtida utformning kommer den enskilde inspektören att 

spela en avgörande roll för vilka överträdelser som beivras eller inte. I och med detta anser 

jag att det största problemet idag är samordningen av personer som utför kontroller. För denna 

samordning bär Livsmedelsverket det största ansvaret. Därmed tror jag inte att någon ändring 

i sanktionsavseende kommer att få avsedd effekt om inte Sveriges inspektörer får mer stöd 

och därmed kan känna sig tryggare i sin yrkesutövning. Om inte samordningen blir bättre 

kanske godtyckligheten i sanktionsutdelningen kommer att hägra än mer än vad den gör idag. 

Det primära målet för svensk livsmedelskontroll bör därför vara att öka rättssäkerheten för 

livsmedelsföretagaren, samt utdela sanktioner i de fall där en överträdelse har skett. Det ska 

inte spela någon roll var den enskilde livsmedelsaktören verkar.  

 
6.4 Är fler sanktionstyper lösningen? 
Frågan om ytterligare alternativ till de befintliga sanktionstyperna är lösningen på problemet 

har redan besvarats. Jag anser att det finns mer akuta bränder att släcka och att lagstiftarens 

fokus för tillfället enkom bör vara att verka för en enhetligare livsmedelskontroll. 

På sikt skulle dock en kombination av sanktionsavgifter och hotet om fängelsestraff 

kunna bidra till en sanktionsapparat som är effektivare och mer avskräckande. Emellertid 

förutsätter ett återinförande av fängelsestraffet för livsmedelsbrott att det straffbara området 

begränsas. Som ovan konstaterats tycks det stora problemet med livsmedelskontrollen idag 

vara att risken att drabbas av en sanktion vid en överträdelse av lagstiftningen skiljer sig 

beroende på var i Sverige aktören bedriver sin verksamhet. Därför anser jag att det enda 

rimliga första steget är att kontrollmyndigheterna tillsammans arbetar för en mer enhetlig 

livsmedelskontroll. Det ska inte spela någon roll var den enskilde livsmedelsaktören verkar. 	  

																																																								
254 Se 30 § Livsmedelsförordning (2006:813). 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
1. Vad har du för befattning/arbetslivserfarenhet/utbildning? 
 
 
2. Vilka svårigheter/utmaningar kommer med ditt arbete? 
 
 
2.a Finns det några särskilda svårigheter med ditt arbete som är kopplade till den rättsliga 
regleringen? 
 
 
3. I vilken utsträckning upplever du att de livsmedelsrättsliga sanktionerna används? Finns det 
t.ex. en återhållsamhet i användningen av dessa, och vad skulle det i sådana fall kunna bero 
på? 
  
 
4. Finns det någon sanktion som du upplever används mer frekvent än andra? Om ja: vad tror 
du att det beror på? 
  
 
5. Anser du att sanktionerna mot överträdelser av livsmedelslagen är effektiva? Varför/varför 
inte? Om de inte upplevs vara effektiva: vilka brister menar du att det finns? 
  
 
6. Är det några förutsättningar/verktyg som du känner att du saknar för att kunna utöva ditt 
uppdrag på ett tillfredsställande sätt? Upplever du att det finns några rättsliga begränsningar? 
 
 
7. Enligt 13§ i Livsmedelslagen har kontrollmyndigheterna en skyldighet att anmäla 
överträdelser som misstänks vara straffbara till åtal. I vilken utsträckning upplever du att 
sådana åtalsanmälningar sker?  
 
 
8. Tror du att ett eventuellt återinförande av fängelse i straffskalan skulle förändra 
sanktionsapparaten på något sätt? 
  
 
9. Tror du att ett ett införande av sanktionsavgifter skulle förändra sanktionsapparaten på 
något sätt?   
  
 
10. Har du något övrigt att tillägga? 
  
 

 
	 


