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Abstract 
The aim of this study was to investigate what farmers and animal owners view is on the 
animal welfare inspections done by the County Administrative Board. The study was 
delimitated to Västernorrlands county and to official animal welfare controls. The study was 
conducted using an inquiry and a telephone interview questionnaire. The inquiry was sent to 
100 farmers and animal owners. The reply rate was 40 % and the result confirms similar 
observations as in by several other studies within Europe. Farmers and animal owners 
thought that high competence of the inspectors was very important. Some wished that the 
inspectors would have some practical experience to have a better understanding and 
knowledge. They also wanted that the inspectors would see the big picture instead of focusing 
on the standard, like the standard for measurement. Overall the main result from this study 
shows that the farmers and animal owners are pleased with the animal welfare inspections of 
the County Administrative Board and consider them important. The result also showed that if 
the farmer or animal owner have had a follow-up control their rating was lower in the 
inquiry.  
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1 Inledning 
Den 1 januari 2009 tog länsstyrelserna i Sverige över tillsynen av djurskyddet från 
kommunerna (2007/08:MJU17). Ansvaret överlämnades till länsstyrelsen efter 
riksrevisionens rapport från 2003 –”Hur effektiv är djurskyddstillsynen”. Rapporten 
påpekade att det fanns brister i samordning och styrning av de offentliga 
djurskyddskontrollerna. Kontrollerna ansågs inte likvärdiga mellan kommunerna och 
bestämmelserna rörande offentlig kontroll kunde inte efterlevas (Riksrevisionen 2003). 2011 
utförde statskontoret en undersökning där övergången från kommun till länsstyrelse 
utvärderades (Statskontoret 2011). I utvärderingen kunde det konstateras att kontrollerna nu 
höll en högre kvalité, hade en ökad likvärdighet och samordningen hade förbättrats. Trots 
detta fanns ett fortsatt behov att förbättra fördelningen mellan anmälningsärenden och 
planerade kontroller (Statskontoret 2011).  
 
År 2017 antog riksdagen en livsmedelsstrategi för Sverige som ska utvecklas till 2030. I 
propositionen föreslås ”det övergripande målet för strategin vara en konkurrenskraftig 
livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta 
nationella miljömål nås i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar 
utveckling i hela landet” (2016/17:104). Djurskyddet är en viktig del i livsmedelsstrategin för 
att upprätthålla djurvälfärd och smittskydd samt reducera antibiotikaanvändning 
(2016/17:104).  
 
Livsmedelsstrategin anger bland annat att tillsyn och kontroll ska vara lika över hela landet 
och att det ska vara lätt för lantbrukarna och djurhållarna att förstå och följa de regler som 
beslutats. Reglerna ska främja tillväxt och inte ge lantbrukarna och djurhållarna högre 
kostnader. Utformningen av regler och villkor ska stödja målet om en konkurrenskraftig och 
hållbar livsmedelskedja med ökad produktion i landet. Genom samordning och hög 
kompetens ska den ordinarie verksamheten störas så lite som möjligt och det ska vara lätt att 
kommunicera med myndigheten. Kontrollanterna och myndigheten ska ha förståelse och god 
kunskap om lantbrukarnas och djurhållarnas situation och förutsättningar. Ömsesidigt ska 
lantbrukarna och djurhållarna ha förståelse för myndigheternas kontrolluppdrag 
(2016/17:104). 
 
En lantbrukare har idag flera myndighetskontakter varje månad och cirka 400 lagkrav att 
följa. I och med att reglerna blir allt fler och allt mer komplicerade begränsas företagarnas 
möjlighet att utvecklas (LRF 2019). LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) har uppmärksammat 
att lantbrukare tycker att ”En del myndigheter hjälper oss lantbrukare att bli bättre 
företagare, genom uppmuntran och problemlösning. Men dessvärre finns det fall där det är 
tvärt om, där relationen mellan lantbrukare och staten är präglad av anklagelse, förutfattade 
meningar och misstro”. ”Därför behöver bonden stöttning i att förstå det som är oklart och 
hjälp att hitta rätt information. Och ibland bara förståelse när beslut eller besked är svåra. 
Det ska vara lätt att göra rätt” (LRF 2019). 
 
Denna studie ska kartlägga lantbrukarnas och djurhållarnas upplevelser kring länsstyrelsens 
normalkontroller. Kartläggningen kan sedan användas för att förstå vilka områden inom 
kontrollområdet lantbrukarna och djurhållarna vill ska förbättras och även ge bekräftelse på 
vad länsstyrelsen redan gör bra. Underlaget kan användas för det fortsatta arbetet mot att 
uppnå det långsiktiga målet om ömsesidig respekt mellan lantbrukarna/djurhållarna och 
tillsynsmyndigheten.  
 
1.1 Syfte 
Syftet med studien är att med hjälp av en enkätundersökning och telefonintervjuer kartlägga 
hur lantbrukarna och djurhållarna upplever länsstyrelsens normalkontroller. Av studiens 
resultat ska sedan ett underlag tas fram som kan bidra till länsstyrelsen Västernorrlands och 
LRF:s arbete mot en regelmässig tillsyn, med respekt och förståelse mellan myndigheter och 
lantbrukare/djurhållare. 
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Min hypotes är att upplevelsen av kontrollerna skiljer sig mellan lantbrukare/djurhållare 
beroende på om lantbrukaren/djurhållaren har haft en uppföljande kontroll eller inte, samt 
att en del missnöjet beror på lagstiftningens utformning och inte på länsstyrelsens utförande 
av kontrollen. 
 
1.2 Frågeställningar 
• Finns det missnöje hos lantbrukarna och djurhållarna hur länsstyrelsens kontroller 

utförs? 
• Finns det ett samband mellan ett högre missnöje och om lantbrukaren/djurhållaren fått 

en uppföljning?   
• Är det regelverket som gör att lantbrukarna/djurhållarna är missnöjda? 
• Vad tycker lantbrukarna/djurhållarna att länsstyrelsen gör bra?  
• Vad vill lantbrukarna ska ändras när de gäller kontrollerna? 
 
1.3 Avgränsning 
Enkätutskicket avgränsades till Västernorrlands län och till de lantbrukare och djurhållare 
som under 2017, 2018 0ch 2019 haft en normalkontroll från länsstyrelsen. Lantbrukarna och 
djurhållarna valdes slumpmässigt från ett register som begärdes ut från länsstyrelsen i 
Västernorrland. Ingen analys av svaren beror på djurslag har genomfört i studien.  
 
 
2 Bakgrund 
År 2014 utförde länsstyrelserna en gemensam brukarundersökning över hela landet där en av 
de utvalda verksamheterna var djurskydd specificerad till offentliga kontroller, det vill säga 
normalkontroller. Undersökningen visade att på en skala från 0 till 100 fick djurskyddet ett 
nöjd-index på 58 (Länsstyrelserna 2014). De högsta betygen fick frågor om bemötande, 
information om resultatet på plats och i rapporten, engagerad personal och information om 
orsak till kontrollen. Lägsta betyg fick frågor om handläggningstid, kompetens, förståelse om 
skriftliga beslut, personalens lyhördhet och kunskap om lagar och regler. Totalt fick 
länsstyrelsens arbete ett medelvärde på 3,8 av 5 (Länsstyrelserna 2014). 
 
I Finland utfördes en studie år 2018 där författarna undersökte hur finska bönder med 
djurslaget gris och nötkreatur tyckte om djurskyddskontrollerna (Väärikkälä et al. 2018). 
Studien visar att bönderna tycker att djurskyddskontrollerna är viktiga för att hitta de som 
inte följer lagar och missköter sina djur. 62 % svarade dock att de tyckte kontrollen av deras 
egen verksamhet var onödig (Väärikkälä et al. 2018). De finska bönderna tyckte det var 
viktigt med en bra dialog mellan bonden och kontrollanten samt att kontrollen är föranmäld. 
De menar även att kontrollerna genomförs och bedöms olika mellan lantbrukarna och att ett 
alltför stort fokus läggs på mindre måttavvikelser (Väärikkälä et al. 2018).   
 
En studie som gjorts i Danmark beskriver böndernas syn på djurskyddskontroller som viktiga 
men att även här kan synen på kontrollerna skilja sig mellan olika bönder och handläggare. 
Bönderna vill att djurskyddshandläggaren ska vara högre utbildad än vad bönderna själva är 
och att dialog och kommunikation är en viktig del i att kontrollen ska upplevas som bra 
(Anneberg, Vaarst och Sørensen 2012). I studien uttrycker bönderna att om handläggaren vill 
går det alltid att hitta något fel vid kontrollen och det finns alltid en oro över att kontrollen 
ska påverka deras EU-stöd (Anneberg, Vaarst och Sørensen 2012).   
 
”To inspect or to motivate?” är en studie där författarna har jämfört kontrollanternas och 
böndernas syn på djurskyddskontroller. Även denna studie visar att det är viktigt att det finns 
en dialog mellan djurskyddshandläggarna och djurhållarna för att uppnå en bra upplevelse 
av kontrollen (Anneberg, Vaarst och Sandøe 2013). 
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I Sverige har flera examensarbeten undersökt lantbrukares och djurhållares syn på 
djurskyddskontroller. I alla studier visar det sig att lantbrukarna och djurhållarna tycker att 
djurskyddskontroller är viktiga och att de totalt sett är nöjda med kontrollerna (Johansson 
2012; Johansson 2011; Trägtström & Jerslind 2012; Hartingsson 2009). Det som alla 
ovannämnda studier har gemensamt är att det finns frågor som visar ett missnöje hos 
lantbrukare och djurhållare. Frågor om kompetens och måttkrav fick lägre betyg i 
undersökningarna. 
 
2.1 Lagstiftning som styr 
Den nationella djurskyddslagen är ett komplement till EU-förordningar, EU-direktiv och 
bestämmelser i Europarådets konventioner som i Sverige har implementeras i den nationella 
djurskyddslagen, förordningar och föreskrifter (2017/18:147).  
 
Den 1 april 2019 trädde en ny djurskyddslagstiftning i kraft i Sverige (SFS 2018:1192), vilken 
ersatte den 30 år gamla djurskyddslagen, SFS 1988:534. Syftet med lagen är att ”säkerställa 
ett gott djurskydd och främja en god djurvälfärd och respekt för djur” (2017/18:147). Målet 
med den nya lagen är att den ska bli tydligare, språket ska moderniseras samt att lagen ska 
vara mer målinriktad och flexibel (2017/18:147). I djurskyddslagen finns ett antal 
bemyndiganden som ger regeringen möjlighet att meddela ytterligare föreskrifter (SFS 
2018:1192). 
 
Regeringen har därmed beslutat om en djurskyddsförordning (SFS 2019:66) som 
kompletterar djurskyddslagen med närmare bestämmelser och ett bemyndigande om att 
Jordbruksverket får meddela föreskrifter (2017/18:147). 
 
Det finns ungefär 30 olika föreskrifter om djurskydd som Jordbruksverket har meddelat och 
som innehåller en högre detaljeringsgrad. Jordbruksverket är den centrala 
kontrollmyndigheten för djurskyddet i Sverige och den myndighet som ska samordna, ge råd 
och leda länsstyrelserna i deras arbete med djurskydd (2017/18:147). 
 
Länsstyrelsens djurskyddskontroller styrs framför allt av EU:s kontrollförordning, 
”Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om 
offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och 
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd”. 
Kontrollförordningen meddelar de grundläggande bestämmelserna som ska säkerhetsställa 
att medlemsstaternas offentliga kontroller inom foder, livsmedel, djurskydd och djurhälsa 
genomförs och organiseras. Detta för att ”Djurhälsa och djurskydd är viktiga faktorer som 
bidrar till livsmedelskvalitet och livsmedelssäkerhet och till en human behandling av djur och 
som förhindrar att djursjukdomar sprids. Bestämmelser om dessa förhållanden har fastställts 
i flera rättsakter. I dessa rättsakter anges det vilka skyldigheter fysiska eller juridiska 
personer har när det gäller djurhälsa och djurskydd samt de behöriga myndigheternas 
uppgifter”. EU:s kontrollförordning har sedan implementeras i djurskyddslagen, 
djurskyddsförordningen och föreskrifter (Prop. 2017/18:147). 
 
Statens jordbruksverks föreskrifter om allmänna råd om offentlig djurskyddskontroll 
(2019:14) är Sveriges kontrollförordning som beskriver ”hur djurskyddskontrollerna ska 
bedrivas, hur samverkan mellan kontrollmyndigheter ska gå till, samt vilka skyldigheter 
kontrollmyndigheter eller kontrollorgan har för att lämna information om 
kontrollverksamheten som bedrivs” (Jordbruksverket 2018).  
 
Förutom lagstiftning används Jordbruksverkets ”Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl.” 
Som beskriver hur länsstyrelsen ska utföra kontrollerna. Jordbruksverket har även tagit fram 
vägledningar och checklistor gällande djurslag, verksamheter och andra kontroller som 
transportkontroller som djurskyddshandläggarna använder vid kontrollerna 
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(Jordbruksverket 2014). Förutom lagstiftning gällande djur styrs länsstyrelsens arbete också 
av Förvaltningslagen (2017:900) som beskriver hur handläggning av ärenden ska förvaltas.  
 
2.2 Länsstyrelsens olika kontroller 
Som lantbrukare och djurhållare kan man få flera olika kontroller från olika myndigheter, 
kommunen och andra organisationer som till exempel Arla, KRAV och Svensk Travsport. 
De kontroller länsstyrelsen har gentemot lantbrukare och djurhållare är: 
• Djurskyddskontroller:  

o Normalkontroll är en planerad kontroll som tas ut genom riskbaserat urval bland 
alla registrerade djurhållare i länet. (Se 2.2.2) 

o Anmälningskontroller utförs när länsstyrelsen har fått in en anmälan på bristande 
djurhållning (Landsbygden 2019). 

• Livsmedelskontroll är en kontroll där länsstyrelsen kontrollerar livsmedelsproduktionen 
och primärproduktionen. ”Med primärproduktion menas bland annat odling av 
vegetabilier, uppfödning av djur för slakt, mjölkproduktion, fiske, biodling, insamling av 
vilda bär och svampar m.m” (Landsbygden 2019) 

• Foderkontroll är när länsstyrelsen kontrollerar fodret i primärproduktionen. ”till exempel 
på en gård som odlar foder till livsmedelsproducerande djur” (Landsbygden 2019).  

• Kontroll av läkemedel på gård är när användning och hantering av läkemedel 
kontrolleras på gården (Landsbygden 2014). 

 
Kontroller av EU-stöd: 
• Arealkontroll är när länsstyrelsen kontrollerar marken som lantbrukaren/djurhållaren 

har ansökt EU-stöd för.  Finns det avvikelser vid kontrollen kan det bli avdrag från EU-
stödet.  

• Registerkontroll av djur är när länsstyrelsen kontrollerar märkning och journalföring av 
djur. Till exempel öronmärken på nötkreatur (Landsbygden 2019). Finns det avvikelser 
vid kontrollen kan det bli avdrag från EU-stödet. 

• Tvärvillkorskontroll är när länsstyrelsen kontrollerar bland annat hantering av 
växtnäring, växtskyddsmedel, lagring och hantering av livsmedel och foder. Finns det 
avvikelser vid kontrollen kan det bli avdrag från EU-stödet. ”Bedömning av tvärvillkor 
även görs vid kontroller av djurskydd, primärproduktion foder och livsmedel, 
registerkontroller och vid kontroll av läkemedel på gård” (Landsbygden 2014). 

 
• Besiktningar vid stöd från Landsbygdsprogrammet är en kontroll som utförs när 

lantbrukaren/djurhållaren har fått investerings eller förädlingsstöd (Landsbygden 2019) 
 
2.2.1 Djurskyddskontroll enligt vägledningen 
Jordbruksverket (2014) beskriver att vid normalkontroller ” bör en föranmälan göras för att 
skapa goda förutsättningar för kontrollen. Föranmälan bör dock inte göras tidigare än 24 
timmar innan kontrollens genomförande”. Sedan ska kontrollanten innan kontrollen 
påbörjas presentera sig och informera ” om vad som ska kontrolleras och skälet till och målet 
med kontrollen” (Jordbruksverket 2014). Djurhållaren eller representant för djurhållaren bör 
delta under kontrollen. 
 
Vid kontrollen kontrolleras djuren, djurensutrymmen och eventuell dokumentation, detta för 
att kontrollera att djurskyddsbestämmelserna följs (Jordbruksverket 2014) Vid kontrollen 
används checklistor avsedda för djurslaget framtagna av jordbruksverket. Checklistan fylls i 
genom att notera Ja, Nej, Ej aktuellt eller Ej kontrollerat i kontrollpunkterna. ”I samtliga fall 
innebär ett Nej att det fanns brister, avvikelser mot de krav som ställs. Ja innebär att 
kontrollanten gör bedömningen att de aktuella kraven är uppfyllda. För samtliga punkter 
finns också alternativet Ej aktuellt. Detta används i de fall aktuella regler inte är tillämpliga i 
aktuell typ av djurhållning. Ej kontrollerat markeras för de kontrollpunkter som inte 
kontrollerats” (Jordbruksverket 2014). 
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När kontrollen avslutas ska djurskyddshandläggaren muntligen sammanfatta kontrollen, 
vilka eventuella brister som behöver åtgärdas, iakttagelser som gjorts och vad som händer 
sen. ”Detta är den preliminära bedömningen” (Jordbruksverket 2014). 
 
”För att underlätta för djurhållaren bör han eller hon få skriftlig information i samband med 
kontrollen. Informationen bör innehålla uppgift om vem som utfört kontrollen inklusive 
kontaktuppgifter och vad den omfattat. Det är också lämpligt att lämna över aktuella 
informationsbroschyrer om djurskydd” (Jordbruksverket 2014). 
 
Det är viktigt att kontrollerna dokumenteras noga och Jordbruksverket rekommenderar att 
ta foton, rita och skriva vad som iakttas vid kontrollen (Jordbruksverket 2014). 
Efter kontrollen ska en kontrollrapport skickas ut till djurhållaren. Kontrollrapporten ska 
innehålla syfte med kontrollen, kontrollmetod, tid och plats, avisering, vilka som var 
närvarande, noteringar vid kontrollen, hur kontrollen utfördes, bedömningar och åtgärder 
(Jordbruksverket 2014) Kontrollrapporten ska skickas ut inom tre veckor (Länsstyrelsen 
Västernorrland 2019) Djurhållaren har möjlighet att lämna synpunkter på kontrollrapporten 
om det är något som har blivit felaktigt eller missuppfattats.  
 
”Om det har uppmärksammat brister vid kontrollen kan det bli aktuellt med en uppföljande 
kontroll på plats. Om det är mindre brister kan vi följa upp dessa genom att djurägaren 
skickar in fotografier eller intyg” (Jordbruksverket 2014). 
 
2.2.2 Normalkontroller  
Normalkontroller är planerade kontroller och tas ut av jordbruksverket utifrån en 
riskbedömning som baseras på hur många djur lantbrukaren har, vilken typ av verksamhet 
och eventuella tidigare brister, via slumputtag eller riktade kontroller (Jordbruksverket 
2014). Uttaget görs från djurskyddskontrollregistret (DSK). DSK är ett system som innehåller 
information om kontrollplatser, djurhållare och verksamheter (SFS 2009:620). Uttaget kan 
bestå av till exempel mjölkgårdar, grisgårdar, hästverksamheter, verksamheter för hund och 
katt och personer med djurförbud. En normalkontroll är en avgiftsfri kontroll. Vid eventuella 
brister kan en kostnad tas ut om en uppföljande kontroll ska utföras för att se om bristerna 
har åtgärdats. En uppföljande kontroll kan göras administrativt via brev, mejl, telefon eller 
genom en kontroll på plats (Jordbruksverket 2014).   
 
 
3 Material och metod 
 
3.1 Enkätundersökning 
Studien är uppbyggd kring en anonym enkätstudie med 13 frågor, se bilaga 1. Enkäten är 
uppbyggd av 12 frågor där lantbrukaren och djurhållaren svarade utifrån en 6-gradigskala, 
där 1 motsvarar ”dåligt” och 6 motsvarar ”mycket bra”. Fråga 5 besvarades med en 6-
gradigskala där 1 motsvarar ”inte viktig” och 6 ”mycket viktig”. Alla 12 frågor har fritextfrågor 
där lantbrukaren och djurhållaren kunde kommentera frågan. Fråga 13 hade ingen skala utan 
besvarades i fritext. Enkäten utformades i ett Microsoft Word dokument, skrevs ut och 
skickades som brev till de utvalda lantbrukarna och djurhållarna. I utskicket fanns ett 
svarskuvert kodat med bokstäver. Kodningen visade vilken djurart lantbrukaren och 
djurhållaren har och om de haft uppföljande kontroll eller inte i samband med 
normalkontrollen. Enkäter skickades ut till 100 lantbrukare och djurhållare. När halva 
svarstiden hade gått skickades en påminnelse ut för att maximera antalet svarande. 
 
3.2 Telefonintervjuer 
Telefonintervju är en kvalitativ metod som genomfördes som ett komplement till 
enkätstudien. Intervjuerna utfördes över telefon där 25 utvalda lantbrukare och djurhållare 
fick möjligheten att svara anonymt på fördjupande och kompletterande frågor till enkäten, se 
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bilaga 2. Lantbrukarna och djurhållarna valdes ut slumpmässigt från samma lista som för 
uttaget av enkätstudien. 
 
3.3 Statistik 
Statistiken över enkätsvaren samanställdes i ett Excel-dokument. Svaren på den 6-gradiga 
skalan multiplicerades för varje enskild fråga och medelvärdet räknades ut. Detta för att visa 
vilka frågor i enkäten som lantbrukarna och djurhållarna tyckte länsstyrelsen gör ett bra eller 
mindre bra arbete. Ett stapeldiagram upprättades för att tydligt kunna visa skillnaden mellan 
de olika frågorna. Cirkeldiagram upprättades för varje enskild fråga för att visa antalet olika 
svar på den 6-gradiga skalan.  
 
Stapeldiagram upprättades även för att visa skillnaden mellan de lantbrukare och djurhållare 
som haft och inte haft uppföljande kontroll. Ett normalfördelningstest utfördes för att visa 
om det fanns en statistik säkerhetsställd skillnad mellan svaren. 
 
 
4 Resultat 
 
4.1 Enkäten  
Av de 100 enkäter som skickades ut till lantbrukare och djurhållare runt om i Västernorrland 
var det 40 enkäter som besvarades och skickades tillbaka, det vill säga 40 % svarsfrekvens. 19 
enkätsvar var från lantbrukare och djurhållare som inte haft uppföljande kontroll och 21 
stycken som haft uppföljande kontroll. Fördelning av djurslag var 30 med nötkreatur, två 
med häst, sju med får och en som har getter. 
 
4.1.1 Enkätsvar 

 
Figur 1. Medelvärden för varje enskild fråga från enkäten. Svaren gavs utifrån en 6-gradigskala där 1 motsvarar 
”dåligt” och 6 motsvarar ”mycket bra”. Fråga 5 gavs utifrån en 6-gradigskala där 1 motsvarar ”inte viktig” och 6 
motsvarar ”mycket viktig”. I bilaga 1 återfinns alla frågor. 
 
Medelvärde 
Medelvärdet visar att fråga 2 ”Hur upplever du att djurskyddskontrollen blir när det är flera 
än en djurskyddshandläggare med?” var den fråga där flest satte ett lägre betyg, 3,59 på en 6-
gradig skala (se figur 1). Den fråga som lantbrukarna och djurhållarna gav högst betyg eller i 
detta fall viktigast var fråga 5, ”Anser du att djurskyddskontrollerna är viktiga?”, med ett 
medelvärde på 4,78 på en 6-gradig skala. Resterande frågor fick ett medelvärde mellan 3,67 
och 4,38, se figur 1. I bilaga 1 återfinns alla frågor. 
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Figur 2. Medelvärden för varje enskild fråga från enkäten uppdelat i de lantbrukare och djurhållare som haft 
respektive inte haft uppföljande kontroll. Svaren gavs utifrån en 6-gradigskala där 1 motsvarar ”dåligt” och 6 
motsvarar ”mycket bra”. Fråga 5 gavs utifrån en 6-gradigskala där 1 motsvarar ”inte viktig” och 6 motsvarar 
”mycket viktig”. 
 
Medelvärde för lantbrukare och djurhållare med eller utan uppföljning 
För lantbrukare och djurhållare utan uppföljande kontroll fick fråga 5 ”Anser du att 
djurskyddskontrollerna är viktiga?” högst betyg med 5 på en 6-gradig skala. Lägst betyg fick 
fråga 2 ”Hur upplever du att djurskyddskontrollen blir när det är flera än en 
djurskyddshandläggare med?” med 3,94 på en 6-gradig skala (se figur 2). 
 
För lantbrukare med uppföljande kontroll fick fråga 5 högst betyg med 4,57 på en 6-gradig 
skala. Lägst betyg fick fråga 2 ”Hur upplever du att djurskyddskontrollen blir när det är flera 
än en djurskyddshandläggare med?” med 3,30 på en 6-gradig skala (se figur 2).  
 
Skillnader beroende på om lantbrukare och djurhållare haft uppföljande 
kontroll eller inte 
Ur figur 2 går det att se att de som haft en uppföljande kontroll generellt gett ett lägre betyg 
på varje fråga. För att se om det finns någon statistisk skillnad mellan de lantbrukare och 
djurhållare som haft uppföljande kontroll eller inte har ett normalfördelningsantagande 
utförds. Detta visar att det finns en skillnad på en 99 % signifikansnivå. Testet visar att den 
som haft uppföljande kontroll generellt gett ett längre betyg än de som inte hade uppföljande 
kontroll.  
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Figur 3. Fråga 1: Hur upplever du bemötandet från djurskyddshandläggaren/djurskyddshandläggarna vid 
kontrollen? Fördelning av svarsalternativ från 1 till 6 där 1 motsvarar dåligt och 6 mycket bra. 
 
Fråga 1: Hur upplever du bemötandet från 
djurskyddshandläggaren/djurskyddshandläggarna vid kontroll? 
75 % svarade att de upplevde bemötandet bra eller mer än bra. Specifikt i dessa 75 % var det 
17,5 % som upplevde bemötandet mycket bra. 25 % svarade att bemötandet var mindre än 
bra varav 7,5 % upplevde att bemötandet var ganska dåligt, det vill säga tre deltagare svarade 
med ett värde av 2 på en skala 1 till 6 (se figur 3). 
 
21 av 40 skrev i fritextfrågan om vad de tyckte var bra med bemötandet. Flera av svaren 
beskrev djurskyddshandläggaren/djurskyddshandläggarna som trevliga, intresserade, 
sakliga, kunniga, lyssnade och lugna. Kommentarer som skrev enbart en gång var ”Bra 
stämning, vi kunde diskuterade både vad som var bra och dåligt”, ”Presentation och hälsade 
med handskakning”, ”Hjälpsamma”, ”Enkel, resonabel och dialog i samtal”, ”Ringde före, jag 
hann plocka ihop dokumentation inför mötet, som blev mer effektivt” och ”Sunt förnuft och 
förståelse”.  
 
13 av 40 beskrev i fritextfrågan vad som var mindre bra vid bemötandet. ”Upplever en 
oärlighet i mötet som jag tycker är väldigt jobbigt”, ”Övertro på djurens förmåga att anta 
mänskligt beteende”, ”Hade varit bra om man i förväg fick veta vad de ska kontrollera” och 
”Alltid en anspänning med kontroll, stressande”. 
 
Två deltagare beskrev att de inte vågar föra sin talan under kontrollen. ”Jag vågar över huvud 
taget inte säga emot för att jag upplever en rädsla för att det kan bita mig i arslet sedan” och 
”Man måste inta "försvarsställning”. Man ska absolut inte säga nått. För det kan vändas 
emot en själv”. 
 
Fler kommentarer skrev om brist på kompetens och skillnader i vad som sägs under 
kontrollen jämfört med vad som står i kontrollprotokollet. Detta gör att bemötandet från 
djurskyddshandläggarna upplevs som mindre bra eller dåligt. ”Saknaden av kompetens att se 
helheten ur olika perspektiv inte bara raka paragrafer”, ”Kan vara nonchalant helt utan 
anledning och ofta låg kunskap om lantbrukets djurhållning”, ”Folk som utför kontroll för 
olika aktörer upplever jag som oprofessionell pga skillnader emellan besöken och protokollet 
som följer” och ”Säger en sak på plats skriver en annat i utlåtandet”. 
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Figur 4. Fråga 2: Hur upplever du att djurskyddskontrollen blir när det är flera än en djurskyddshandläggare 
med? Fördelning av svarsalternativ från 1 till 6 där 1 motsvarar dåligt och 6 mycket bra. 
 
Fråga 2: Hur upplever du att djurskyddskontrollen blir när det är flera än en 
djurskyddshandläggare med? 
Fråga 2 fick ett medelvärde på 3,59 (figur 1) vilket är det lägsta betyget i enkäten. 47,5 % 
tycker att det är bra eller mer än bra att det är fler än en handläggare med vid kontrollen, 
varav 17,5 % tycker det är mycket bra att det är flera handläggare. 45 % tycker att det mindre 
bra att det är fler än en på kontrollerna, varav 5 % tycker att det är ganska dåligt att det är fler 
än en handläggare. 7,5 %, det vill säga tre, valde att inte svara eller glömde svara på fråga två. 
 
17 av 40 skrev i fritextfrågan vad som kan vara bra med att det är fler än en 
djurskyddshandläggare vid kontrollen. Flera kommentarer menar på att det kan vara bra då 
det kan bidra till bredare perspektiv, flera synvinklar, att de samverkar, utfallet bygger inte 
bara på en persons uppfattning och att kontrollresultatet inte faller på personkemin. 
Tre svar tog upp att det är bra för djurskyddshandläggarna då ”Det måste kännas tryggare för 
deras del”, ”Om de besöker sådana som missköter djuren” och en kommentar beskrev det 
som att ”Från deras synpunkt så tycker jag att det är bra. Jag tror att kontrollanterna har 
problem med personer som inte delar deras åsikter som länsstyrelsen må ha under besöket”. 
 
Det som lantbrukarna och djurhållarna tyckte var mindre bra eller dåligt beskrevs av 16 svar i 
fritextfrågan. Flera upplever att de hamnar i underläge och att de blir fler mot en. Andra 
kommentarer beskriver också det som att djurskyddshandläggarna ”Kan trigga varandra i 
strävan att ”hitta fel””, att ”Man kan känna sig splittras/osäker vem det är som gör 
kontrollen, man kan bara prata och diskutera med en i taget” och att det är ”Svårare för den 
besökte lantbrukaren att få förtroende för två istället för en”.  
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Figur 5. Fråga 3: Hur upplever du att djurskyddshandläggaren lyssnar på dig? Fördelning av svarsalternativ från 1 
till 6 där 1 motsvarar dåligt och 6 mycket bra. 
 
Fråga 3: Hur upplever du att djurskyddshandläggaren lyssnar på dig? 
62,5 % tycker att handläggaren lyssnade bra eller mer än bra. 37,5 % tycker att 
djurskyddshandläggaren lyssnade sämre än bra, varav 5 % tycker att 
djurskyddshandläggaren lyssnade dåligt.  
 
15 av 40 skrev en kommentar i fritextfältet. En kommentar beskrev att handläggaren 
uppfattades som ”Lätt att prata med” och en annan beskrev det som ”bra samtal”. Andra 
kommentarer beskrev ”Eftersom handläggaren är en myndighetsperson vill man inte 
ifrågasätta dem. Om man ifrågasätter dem kan bedömningen bli "hårdare", därför 
ifrågasätter man dom inte”, ” Jag ska nog inte uttala mig för jag är bara en enkel bonde. 
Handläggaren vill nog inte lyssna utan kommer till gården med inställningen att hitta fel”, 
och ”Inte läge att komma med bortförklaringar. Bara att le och se glad ut”. 
 
 

 
Figur 6. Fråga 4: Enligt vägledningen från Jordbruksverket ska en normalkontroll inte föranmälas tidigare än 24 
timmar i förväg. Hur upplever du den vägledningen? Fördelning av svarsalternativ från 1 till 6 där 1 motsvarar 
dåligt och 6 mycket bra. 
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Fråga 4: Enligt vägledningen från Jordbruksverket ska en normalkontroll inte 
föranmälas tidigare än 24 timmar i förväg. Hur upplever du den vägledningen? 
 
57,5 % tycker att vägledningen om föranmälan är bra eller mer än bra. 40 % tycker att det är 
mindre bra, varav 5 % tycker att det är dåligt. 2,5 %, det vill säga en deltagare, valde att inte 
svara på frågan eller glömde att svara.  
 
 28 av 40 skrev i fritextfrågan och 10 av de upplever att det är bra att kontrollen inte 
föranmäls tidigare än 24 timmar innan, ”Ingenting, har inget att dölja”, ”Då hinner dom som 
missköter djuren förhoppningsvis inte "Fixa till", jag påverkas inte”. För att minska irritation 
skriver en deltagare att kontakten med lantbrukaren bör tas minst 12 timmar innan och att 
det är viktigt med information om vad som ska kontrolleras och tas fram innan besöket. 
”Förut var det ingen föranmälan alls, vilket var dåligt. Ok med 24h förutsatt att man kan få 
avböja om man t.ex. har bokat läkare/tandläkarbesök eller annat som inte går att flytta. De 
kan inte kräva att få komma en viss tid inom 24h”.  
 
Resterande kommentarer är negativa: ”Som bonde är det kroniskt att jag ligger efter i 
arbetet, det vore bra med lite mer tid, men jag förstår varför inte. Ibland vill man omfördela 
jobbet eller omboka en resa lite längre i förväg. Det förväntas nästan att vi inte är människor 
med egna liv. Fast jag vet att de ombesöker om man inte är hemma”. Flera skriver att det är 
svårt att passa in kontrollen i deras schema, att det kan orsaka personalbrist och att det är 
svårt att passa in med arbete på annan ort.   
 
 

 
Figur 7. Fråga 5: Anser du att djurskyddskontroller är viktiga? Fördelning av svarsalternativ från 1 till 6 där 1 
motsvarar inte viktig och 6 mycket viktig. 
 
Fråga 5: Anser du att djurskyddskontroller är viktiga? 
Skalan gick från 1 till 6 där 1 motsvarade inte viktig och 6 motsvarade mycket viktig. Enligt 
enkätsvaren var fråga fem den fråga som fick högst betyg då 92,5 % av de svarande tycker att 
djurskyddskontroller är viktiga till mycket viktiga.   
 
29 av 40 kommenterade varför de tycker att djurskyddskontroller är viktiga. De flesta 
kommentarer beskriver att djuren ska ha det bra, det är lätt att bli "hemmablind", bra att få 
tips och råd och att lagstiftningen efterföljs. 
 
Kommentarer om vad som upplevs som mindre viktigt med en djurskyddskontroll: ”Helt 
oviktigt är alla "små" måttavvikelser. Alla personliga bedömningar att det kan finnas en 
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skaderisk för djuret” och ”Dom kan stirra sig blind på saker som inte har med djurhälsan att 
göra. T.ex. att ett öronmärke saknas”. 
Flera kommenterar att djurskyddshandläggaren bör se till helheten, ”Att om djuren som mår 
uppenbart bra, skall inte bonden bestraffas även om ett mått eller dylikt är fel enligt 
djurskyddslagen”. 
 

 
Figur 8. Fråga 6: Hur var informationen om varför du fick en kontroll? Fördelning av svarsalternativ från 1 till 6 
där 1 motsvarar dåligt och 6 mycket bra. 
 
Fråga 6: Hur var informationen om varför du fick en kontroll?  
70 % tyckte att informationen var bra eller mer än bra. 27,5 % tycker att den var mindre än 
bra. En deltagare valde att inte svara på frågan eller glömde bort den.  
 
18 av 40 svarade i fritextfrågan. ”De säger normalkontroll, man misstänker alltid att någon 
djurvän anmält en. inga konstigheter”, ”De förklarade inte”, ” Det vet man ju redan då det är 
en planerad kontroll” och ”Det är så få mjölkbönder att vi får vara beredd på kontroll ofta”. 
 
 

 
Figur 9. Fråga 7: Hur tycker du generellt att kontrollrapporten är skriven? Fördelning av svarsalternativ från 1 till 
6 där 1 motsvarar dåligt och 6 mycket bra. 
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Fråga 7: Hur tycker du generellt att kontrollrapporten är skriven?  
62,5 % tycker att kontrollrapporten generellt är bra skriven varav 12,5 % tycker att den var 
mycket bra skriven. 37,5 % tycker att kontrollrapporten var mindre bra skriven, varav 2,5 % 
tycker att den var dåligt skriven.  
 
21 av 40 vale att skriva i fritextfrågorna. 12 av kommentarerna beskriver vad som är bra med 
rapporten, bland annat ”Den är precis visar tydligt på vilka lagar som används”, 
”Handläggaren måste motivera sina beslut”, ”Lättläst” och ”Jag fått ett kvitto på min 
verksamhet”. 
 
9 kommentarer beskriver vad som är dåligt med kontrollrapporen, bland annat ”Många av 
punkterna omfattar inte den aktuella produktionsplatsen!”, ”Invecklad”, ”Att den inte stod 
med den info jag fick på plats i mötet. Den avvek markant från vad som sas på plats” och 
”Halvbra, det som de anmärkte på blev väldigt tydligt i rapporten. Rapporten klingade 
negativt. Ingen helhetsbild presenterades”. 
 

 
Figur 10. Fråga 8: Hur överensstämde informationen du fick muntligt på plats med den informationen du sedan 
fick skriftligt om kontrollens resultat? Fördelning av svarsalternativ från 1 till 6 där 1 motsvarar dåligt och 6 
mycket bra. 
 
 
Fråga 8: Hur överensstämde informationen du fick muntligt på plats med den 
informationen du sedan fick skriftligt om kontrollens resultat? 
62,5 % tyckte att informationen stämde bra eller mer än bra. 35 % tycker att den information 
de fick muntligt på plats inte stämmer med det som skrevs i rapporten. 2,5 %, det vill säga en 
deltagande, valde att inte svara på frågan eller glömde bort den. 
 
17 av 40 skrev kommentarer i fritextfrågorna. 5 kommentarer beskrev att det som blev sas vid 
kontrollen stämde bra med det som stod i rapporten. Flera av kommentarerna beskrev att 
rapporten inte hade stämt med den informationen som lantbrukaren fick muntligt. 
”"Saltade" i det som sas vid "fika-bordet" var kanske 1/3 av vad rapporten sen innehöll”, 
”Den uppfattning jag får av kontrollen stämmer sällan med rapporten. En kontroll av 
länsstyrelsen är ett lotteri” och ”En båsplats hade länsstyrelsen åsikter om, det var fixat innan 
dagens slut och jag anser att handlingen är avklarat. Ärendet dök upp i rapporten som skrivs 
efter och att jag redan åtgärdat felet finns inte med”. Två av kommentarerna beskriver att det 
finns en önskan om att rapporten ska lämnas på plats. ”Jag anser att vid kontrollen ska det 
upprättas ett protokoll där båda parter skriver under det. Om kontrollanten och djurägaren 
har olika uppfattningar i frågan skall båda parters åsikter framkomma i protokollet” och 
”Rapporten ska lämnas på gård direkt så att båda parter kan vara överens”. 
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Figur 11. Fråga 9: Informationen du fick om lagar och regler från länsstyrelsen var? Fördelning av svarsalternativ 
från 1 till 6 där 1 motsvarar dåligt och 6 mycket bra. 
 
Fråga 9: Informationen du fick om lagar och regler från länsstyrelsen var? 
75% upplevde att de fick bra eller mer än bra information av länsstyrelsen gällande lagar och 
regler. 22,5 % tycker att informationen de fick var mindre bra, varav 2,5 % tycker att den var 
dålig. 2,5 %, det vill säga en deltagare, valde att inte svara på frågan eller glömde bort den. 
 
14 av 40 skrev i fritextfrågan. Kommentarerna beskrev att en del av lantbrukarna fick 
informationsskrifter om lagar och förordningar. Många skrev att de redan är insatt i lagar 
och förordningar, ”Är rätt bra insatt i lagar och regler sedan tidigare” och ”Jag kan inte 
minnas att vi har fått någon info från länsstyrelsen. Man får själv kolla upp vad det är som 
gäller”. I en enkät upplever lantbrukaren att det som är mindre bra med djurskyddskontroller 
är ”Att man fick så mycket papper som man aldrig någonsin behöver eller kommer att titta i”.  
 

 
Figur 12. Fråga 10: Hur anser du att kompetensen hos djurskyddshandläggaren var? Fördelning av svarsalternativ 
från 1 till 6 där 1 motsvarar dåligt och 6 mycket bra. 
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Fråga 10: Hur anser du att kompetensen hos djurskyddshandläggaren var? 
60 % tycker att kompetensen hos djurskyddshandläggaren var bra eller mer än bra. 37,5 % 
tycker att kompetensen hos djurskyddshandläggaren var mindre bra, varav 2,5 % tycker att 
den var dålig. 2,5 %, det vill säga en deltagare, valde att inte svara på frågan eller glömde bort 
den. 
 
23 av 40 svarade i fritextfrågan. 48 % av de 23 kommentarerna tycker att 
djurskyddshandläggaren ska ha någon typ av praktikerfarenhet. Allt från ”Insatt om 
djurskyddslagen, har erfarenhet av jordbruk. De kan gärna praktisera några veckor på olika 
jordbruk under sin utbildning” till ”Att dom har yrkeskunskap med olika stallar och djur. 
Minst 10 år”.  Andra viktiga egenskaper tycker lantbrukarna är ”"socialt kompetent" alltså 
kunna prata med olika sorters människor”, ”Lugn”, ” Kunnande av djurskydd (…) Kunskap 
om djurens beteende” och ”Sunt förnuft och förståelse. Samt kunna regler och paragrafer”. 
Andra kommentarer som uttrycker ett bekymmer hos lantbrukarna är, ”Kan inte bedöma 
kompetens. Men det borde kontrolleras om det är en vegan som kommer för att kontrollera 
besättningen” och ” Viktigt med insikt om lantbruk. Jag blir mycket bekymrad när 
handläggaren uttrycker att "de ska föra djurens talan". Inget yrke som är förenligt med 
"djurrättsaktivister"”. 
 

 
Figur 13. Fråga 11: Hur tycker du att handläggningstiden för djurskyddsärendet var? Fördelning av svarsalternativ 
från 1 till 6 där 1 motsvarar dåligt och 6 mycket bra. 
 
Fråga 11: Hur tycker du att handläggningstiden för djurskyddsärendet var? 
67,5 % tycker att handläggningstiden var bra. 17,5 % tycker att handläggningstiden var 
mindre bra, var av 2,5 % tycker att den var dålig. 15 % det vill säga sex deltagare valde att inte 
svara på frågan eller glömde bort den. 
 
20 av 40 skrev i fritextfrågan. 50 % av kommentarerna beskriver att handläggningstiden var 
kort eller några veckor. ”Kort tid” och ”ca 2–3 veckor helt rimligt. Inga anmärkningar senast 
så det gjorde inget om det tog lite tid”. Andra skriver att de inte minns och en kommentar att 
det tog 3 månader, ”Tog 3 månader från besöket till rapporten kom. Nog mentalt jobbigt 
ändå, hade varit skönt att få alltihop inom 1 månad”. En kommentar beskriver att 
handläggningstiden blev lång från lantbrukarens sida och att handläggaren hade tålamod, 
”Tog tid för mig att komplettera med uppgifter beroende av att materialet fanns på min 
avlidne makes "mina sidor", vilket jag ej hade lösen till. Tog tid innan det löste sig, men 
handläggaren hade tålamod”. 
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Figur 14. Fråga 12: Totalt sett, hur tycker du att länsstyrelsen djurskyddskontroll var? Fördelning av 
svarsalternativ från 1 till 6 där 1 motsvarar dåligt och 6 mycket bra. 
 
Fråga 12: Totalt sett, hur tycker du att länsstyrelsen djurskyddskontroll var? 
67,5 % tycker att kontrollen var bra eller mer än bra. 30 % tycker den totala upplevelsen var 
mindre bra, varav 2,5 % upplevde den som dålig. 2,5 %, det vill säga en deltagare, valde att 
inte svara på frågan eller glömde bort den. 
 
12 av 40 valde att skriva i fritextfrågan: Hur kan djurskyddskontrollerna bli bättre? 
Det som lantbrukarna och djurhållarna tycker kan bli bättre är föranmälan, där de tycker att 
”Längre tid än 24 timmar, har man vanskötta djur påverkas inte detta med längre tid än 24 
tim. Man måste ha rätt att få ny tid för besök om man är inplanerad på ledig”. Att 
djurskyddshandläggaren ska besitta rätt kompetens som praktikerfarenhet, socialkompetens, 
sunt förnuft, att det ska finnas ett bra kundbemötande där handläggaren ”borde komma med 
inställningen att hjälpa och inte stjälpa” och att djurskyddskontrollerna ska bedömas lika.  
Rapporten ska lämnas på plats och att det ska vara tydligt med hur kontrollen gick, ”Man får 
ingen chock då kontrollrapporten dyker upp i posten”. Tre kommentarer beskriver att fler 
kontroller borde utföras dock på grund av tre olika saker: ”De med många anmärkningar ska 
ha tätare kontroller än de som har få och obetydliga anmärkningar”, ”Flera kontrollanter och 
kontroller. Bättre kunskap. Genomdriva lika täta kontroller hos köttuppfödarna som det är 
hos mjölkbönderna” och ”Anställ fler så att kontrollerna kan göras ca vart 5:e år. Samla dem 
till gemensamma träffar/vidareutbildning för att få en likvärdig bedömning ute på gårdarna”. 
En kommentar beskriver att vid kontrollen ska alla djur på gården kontrolleras, ”När dom 
kommer till en gård så tycker jag att dom kan titta och inspektera alla gårdens djur och inte 
bara bidrags djur”. ”Dock har det mesta blivit bättre med LST istället för kommunens” en 
enkät beskrev frågan att länsstyrelsens kontroller har totaltsätt, för det mesta, blivit bättre än 
när kontrollerna låg hos kommunen. En kommentar beskriver motsatsen ”Bättre när de låg 
på kommunen”. 
 
Fråga 13: Övriga tankar: 
20 av 40 lantbrukare och djurhållare valde att kommentera.  
• ”Bra att dom finns där misskötsel av djuren förekommer. Där bör dom ske oftare.” 
• ”Det borde finnas en person som åkte runt och tittade på djurskyddet som bara var 

rådgivande och ej kontrollerande. Man skulle få rapporten på plats och rätta till det som 
var bristfälligt på en gång. Dom större bristerna skulle man snabbt få bort. Mindre 
krångel med kontroll och vite. Snabbare bättre miljö för djuren.” 

• ”Vara saklig. Sunt förnuft.” 
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• ”Otroligt jobbigt för mig som djurägare. En väldig oro över att göra fel och svårt när det 
sågs en sak och skrivs en annan.” 

• ”Dags att extra stöd till småföretagare för extra höga djurskyddskrav då marknaden inte 
klarar av att hjälpa till.” 

• ”Unga flickor ska leka polis hos de som har som yrke att jobba med djur kan ses som 
stötande av många. Brister ofta i erfarenhet. Men eftersom jag ej haft några 
anmärkningar så vet jag ej så noga. Liksom denna undersökning het värdelöst i 
verkligheten.” 

• ”Jag är orolig att djurrättsaktivister utbildar sig till djurskyddskontrollanter och att vi 
inom jordbruket får stora problem eftersom de har en negativ syn på jordbruk och vill få 
bort all djurhållning. Hoppas att jag har fel.” 

• ”Köttbönderna skulle behöva en tredjepart kontroll precis som mjölkbönderna har t.ex. 
Norrgården, Arlagården.” 

• ”Protokollet ska vara klart vid besök och man skriver under efter att detta gäller. Inga nya 
grejer som oftast kommer fram efterbesöket”. 

• ”Risken är att vi bygger upp misstroende mellan djurägaren och kontrollanten som inte 
gynnar varken kontrollanten, djurägaren eller djuren. Jag tror att fler och fler djurägare 
vill ha juridisk hjälp vid kontroller för att säkra rättssäkerheten”. 

• ”Viktigt med dialog/rådgivning och inte bara kontroll/straff!” 
• ”Jag tycker att kontrollanter borde ha en bättre dialog på plats och inte bara skriva i 

rapporten”. 
• ”Är kravcertifierad och har lika många kontroller därifrån, där går vi igenom ekonomi, 

förutsättningar och djurkoll och har sällan några problem utom en gång då en 
djurskyddskontrollant från länsstyrelsen vikarierade åt certifieringsorganet. Mår jag 
dåligt så mår mina djur dålig också”. 

• ”Djurskydd är viktigt. Men vart finns "bonde skyddet"? Få bönder om ens någon vill plåga 
sina djur. Oftast är det andra orsaker typ sjukdom, ekonomin, stress och mycket mer. 
Kontrollanten kan inte komma och på ett positivt sätt göra kontroll och inte ta med sig 
"piska"!” 

• ”Gör allt för att avdramatisera. Hålla kurser, göra filmer och checklistor för djurhållare. 
”Kontrollen är inte för att hitta fel, kontrollen är för att se att man gjort rätt. 

• Behövs för branschens rykte och att ev. problem upptäcks i tid. Mycket…” 
• ”När det sker ett generationsskifte av ngt slag ex köp, arv osv. Låt LST göra ett rådgivande 

besök som ej straffar bonden. Detta för att få en bra kontakt och skapa mindre jobb för 
LST i framtiden”. 

• ”Jag tycker dom är viktiga. Men deras uppgift får inte vara att "sätta dit" lantbrukaren”. 
• ”Kontrollera hobbydjurägare som inte är registrerade. Utan har skaffat några kalvar för 

att slakta när de är vuxna. Utan kunskap om hur djur ska skötas och regler som ska följas. 
Där kan de verkligen göra nytta”. 

• ”Inga "ungtuppar" och "besserwissrar" med attityd att dom vet allt bäst utan att ens ha 
yrkeserfarenhet om djurskötsel när de besöker t.ex. gårdar med mjölkkor som varit i drift 
i 50 år av samma bonde”.  

 
4.2 Telefonintervju 
25 lantbrukare eller djurhållare som valts ut för fördjupningsintervjuer kontaktade via 
telefon. 15 svarade och ställde upp på intervju, 4 ville inte vara med på grund av olika 
anledningar och 6 svarade inte vid uppringning.  
 
4.2.1 Svar telefonintervjuer 
Intervjuerna har som syfte att få veta hur lantbrukarna och djurhållarna känner innan, under 
och efter kontrollen samt att få en bättre förståelse hur länsstyrelsen kan förbättra sina 
kontroller.  
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Innan kontrollen svarade många att det känner sig lugna. Lantbrukare 1 ”Det känns lugnt att 
få en kontroll när man är van. När jag var ny kändes det hemskt och man blev uppstressad”. 
Lantbrukare 2 uttrycker att ”Om man är med i leken får man leken tåla” det vill säga att 
lantbrukare är vana vid att ha kontroll och att det ingår i arbetet. ”Att få kontroll ser jag som 
en vägledning (Lantbrukare 9), ”Att ha kontroll är som att besikta bilen” (Lantbrukare 5), 
”Kan känna mig lite stressad över kontrollen men det beror också på vilken handläggare som 
ska komma” (Lantbrukare 13), ”Känner olika gång till gång. Vill gärna veta vad det är som 
ska kontrolleras innan de kommer” (Lantbrukare 11), ”När de ringde för kontroll kunde tiden 
ändras då jag jobbar heltid och inte kunde den dagen vilket kändes bra” (lantbrukare 2). 
Lantbrukare 15 ” Vill ha kontroll varje år”. 
 
Hur kändes det under kontrollen? 
”Under kontrollen brukar jag alltid ha med mig någon som kan vara neutral och stötande” 
(lantbrukare 1). ”Vi gick igenom kontrollen på plats”. Alla utom två uttryckte att vid 
kontrollen gick de igenom kontrollresultatet efter kontrollen som en sammanfattning.  
”Kollade bara på produktionsdjuren” (lantbrukare 11), ”Hade min son med mig under 
kontrollen som stöd” (lantbrukare 12), ”Djurskyddshandläggaren var tydlig på att förklara 
och svarade på mina frågor” (lantbrukare 14), ”Samma kontrollant flera gånger gör att jag 
känner en trygghet” (lantbrukare 1), ”Man är alltid lite orolig under kontrollen då 
kontrollanten alltid hittar något” (lantbrukare 2), ”Hade känslan av att de ville hitta något 
under kontrollen” (lantbrukare 11), ”Nervöst då kontrollens utgång kan vara väderberoende” 
(lantbrukare 2).  
 
Efter kontrollen; ”Jag har varit med om att rapporten inte stämde med det som sas under 
kontrollen” (lantbrukare 1), ”Känner mig inte orolig om rapporten inte stämmer då jag har 3 
veckor på mig att överklaga” (lantbrukare 15), ”Rapporten är mycket att läsa”, 
”Myndighetsspråk som kan vara svårt att förstå” (lantbrukare 12), ”Bra med laghänvisningar” 
(lantbrukare 3), ”Är allt nödvändigt i rapporten?” (lantbrukare 12), ”Jag har inte läst den då 
det inte fanns några brister hos mig” (lantbrukaren 12), ”Rapporten var tydlig” (lantbrukare 
4).  
 
4.2.2 Vad kan göras bättre? 
• ”Att alltid lämna skriftligt på plats. Mycket att begära att lämna en hel rapport. Men att 

lämna en lapp med vad som måste åtgärdas och vad man går igenom efter kontrollen”  
• ”Att vara i kontakt med lantbrukaren under hela handläggningen om det tillkommer eller 

ändras något om vad som sas på plats och lämnades med lappen.” 
• ”Alltid ha en dialog”  
• ”Va tydlig!”  
• ”Att alltid berätta att du får ha med dig en person under kontrollen”.  
• ”Samarbeta med de privata kontrollorganisationerna”.  
• ”Va ärlig och hård med det man säger”.  
• ”Att träffas utanför kontrollsituationen”  
• ”Information”.  
• ”Att ha flera träffar per år på i olika kommuner då man som lantbrukare sällan har tid att 

åka iväg långt för en träff”.  
• ”Att ha en kontroll där man som lantbrukare får följa med och lära sig hur en kontroll går 

till”.  
• ”Att när man är hos grannen kan man komma förbi och visa upp sig”, ”Va mer som en 

mentor”. 
• ”Oftare kontroll, det vill säga fler mildare kontroller som förebygger att man har många 

bister vid ett kontrolltillfälle. Mer förebyggande”. Träffas som rådgivande innan 
byggnationer”.  

• ”Va flera handläggare som man kan diskutera med”.  
• ”Ej komma oannonserat, skapar bara irritation”.  
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• ”Ha erfarenhet av djur, helt jobbat på en större gård”.  
• ”Att man ska ha möjlighet att fixa brister under kontrollen”. 
 
 
5 Diskussion 
 
5.1 Avgränsning 
Valet av avgränsning till Västernorrlands län gjordes för att studien inte skulle bli alltför 
omfattande och för att det kom ett önskemål från LRF Västernorrland att denna studie skulle 
utföras i länet. Valet av att enbart skicka ut enkäter till lantbrukare och djurhållare som haft 
normalkontroller gjordes för att säkerställa att alla som svarat på enkäten haft en kontroll av 
länsstyrelsen och därmed lämpade för undersökningen. Valet av perioden gjordes för att 
kontrollerna inte skulle ligga för långt tillbaka i tiden och för att minimera risken att 
lantbrukaren eller djurhållaren inte mindes kontrollen. Nackdelen med att enbart fokusera 
på normalkontroller och gå tillbaka i tiden som till 2017 har varit att under den tiden kan 
lantbrukaren eller djurhållaren haft andra kontroller från länsstyrelsen som de blandar ihop 
med normalkontrollen. Detta kan leda till att kommentarerna till enkätfrågorna inte enbart 
riktar sig mot djurskyddet utan som i denna studie också riktat sig mot EU-stödkontroller, 
men normalkontroller har inget med djurens märkning att göra.  
 
5.2 Enkät 
Svarsfrekvensen för studiens enkät blev 40 % vilket anses som en ganska låg svarsfrekvens då 
en acceptabel svarsfrekvens bör ligga över 70–75 % (Henricson 2015). Anledningen till den 
låga svarsfrekvensen kan vara att enkäten bestod av 13 frågor med fritextfrågor, totalt 30 
frågor. Detta kan lantbrukarna och djurhållarna ha ansett vara för tidskrävande och därför 
inte valt att medverka i enkäten. På grund av den låga svarsfrekvensen skulle en fortsatt 
studie behöva utföras för att säkerhetsställa vad Västernorrlands lantbrukare och djurhållare 
tycker om länsstyrelsens normalkontroller. Studien kan inte appliceras på hur det ser ut 
generellt i Sverige även om flera studier visar på liknande resultat. Det skulle ha skickats ut 
fler enkäter till ett större antal lantbrukare/djurhållare och fler påminnelser än en för att få 
fler svar och ett säkrare resultat.  
 
5.3 Telefonintervju  
Svarsfrekvensen av telefonintervjuerna var 60 %. Svaren från telefonintervjuerna blev 
liknande svaren som framkom i enkäten. Detta kan bero på att urvalet av vilka lantbrukare 
och djurhållare som skulle intervjuas togs ut från samma urvalslista som enkäten. Detta 
medförde att många av de som var med i telefonintervjuerna också kan ha svarat på enkäten 
därav de likartade svaren. För att få en större bredd på studien skulle en ny lista med nya 
lantbrukare och djurhållare tagits ut. På grund av GDPR (The General Data Protection 
Regulation) blev det svårt att få fram en ny lista till denna studie.  
 
5.4 Uppföljande kontroll eller inte? 
Studien visar att ett lägre betyg gavs av de lantbrukare eller djurhållare som hade haft en 
uppföljande kontroll efter normalkontrollen. En uppföljande kontroll får lantbrukaren eller 
djurhållaren när länsstyrelsen finner brister och en sådan kontroll kostar lantbrukaren eller 
djurhållaren pengar. Studien går inte in på vilken eller vilka typer av brister lantbrukaren 
eller djurhållaren hade. Eller hur allvarliga bristen/bristerna var. Av studiens resultat 
framkommer det inte tydligt varför lantbrukarna eller djurhållarna med uppföljande kontroll 
gav ett lägre betyg. Författaren Väärikkälä med flera kunde i deras studie från 2018 utläsa att 
när lantbrukaren hade allvarligare brister fanns det en mer negativ uppfattning av 
djurskyddskontrollen. 
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5.5 Vad tycker lantbrukarna och djurhållarna? 
Den fråga som fick högst betyg i studien var om djurskyddskontrollerna är viktiga (se figur 1). 
Varför det är viktig beskrevs ofta för att ”hitta de som missköter sig”. Men att ha inspektion 
på sin egen gård tycker 62 % är onödigt och att den tiden bör läggas på att hitta de som 
verkligen missköter sig (Väärikkälä et al. 2018). En del lantbrukare och djurhållare tycker det 
är viktig att själv få en kontroll för att ”Man blir hemmablind för att man har jobbat på 
samma gård så länge” och ”Ser det som ett test man måste klara” (Anneberg, Vaarst och Tind 
Sørensen 2012). Det som beskrevs som viktigast i studien var att djuren ska ha det bra. Ett 
flertal studier visar att bönder från flera länder i Europa håller med om att det är viktigt att 
djuren behandlas väl och att ett gott djurskydd finns (Bock, van Huik 2007; Väärikkälä et al. 
2018; Anneberg, Vaarst och Tind Sørensen 2012).  
 
Majoriteten av Västernorrlands lantbrukare och djurhållare svarade att bemötandet 0ch 
informationen som länsstyrelsen tillhandahöll var bra. Tydlig och bra information är en 
viktig del för att skapa förståelse och för att underlätta för lantbrukarna och djurhållarna att 
göra rätt.  
 
Det lägsta betyget fick frågan om flera djurskyddshandläggare vid kontrollen. Ett flertal 
tyckte att det fanns bra saker med att det är flera handläggare med vid kontrollen, samtidigt 
kunde de känna sig överkörda. Frågan har inte kommit upp i tidigare studier och kan därför 
vara nödvändig att undersöka noggrannare för att säkerhetsställa vad som föredras av 
lantbrukarna och djurhållarna. Frågan bör även betänka handläggarens arbetsmiljö utifrån 
att situationer kan bli hotfulla och det är då en säkerhet att vara två på plats. 
 
Det som uppmärksammades som mindre bra i studien och som återfinns i flertal andra 
studier från Europa och Sverige är missnöjet med påpekanden om måttavvikelser i stallar 
och ladugårdar. Finska lantbrukare tycker det borde finnas ett mer praktiskt 
tillvägagångssätt att titta på måttreglering (Väärikkälä et al. 2018). Det finns en önskan att 
handläggaren tar verksamhetens helhet i beaktande vid bedömningen. Det finns ett 
minimimått i lagstiftningen som lantbrukarna anser vara viktiga. Men där djuren är välskötta 
och inte far illa av små centimeteravvikelser önskas att lagstiftningen kunde vara mer flexibel 
för att främja bra djurhållning (Johansson 2012).  
 
Med en mer flexibel lagstiftning som riksdagen eftersträvar kan de tillkomma svårigheter 
med att hålla likartade kontroller mellan länen och djurskyddshandläggarna. Lantbrukare 
och djurhållare vill att kontrollerna ska vara lika mellan varandra och mellan 
djurskyddshandläggarna. De vill även att helbildsintrycket vid kontrollen ska tas med och 
inte bara se ”den smutsiga kon”. Detta försvårar för djurskyddshandläggarna att göra 
likvärdiga och rättssäkra kontroller. För att kunna ha en flexibel lagstiftning där 
helhetsbilden ska tas med i kontrollensresultat behövs bra vägledning från den samordnande 
myndigheten, det vill säga Jordbruksverket. Utöver det behöver handläggarna och 
kontrollmyndigheten rätt utbildning (Väärikkälä et al 2018).  

Djurskyddshandläggarnas kompetens är ett välkänt ämne där flera studier visar att 
lantbrukare och djurhållare tycker väldigt olika om djurskyddshandläggarens kompetens och 
vad de tycker är viktiga kompetenser. Det som framgår i denna studie är att 48 % vill att 
djurskyddshandläggarna ska ha allt från veckors praktik till 10 års erfarenhet vid olika stallar. 
I kontrollförordningen (EG) Nr 882/2004) och i djurskyddslagen (SFS 2018;1192) beskrivs 
det att den som utför kontrollen ska besitta hög kompetens och vara lämpad att utföra 
kontrollen. I dag finns det sex utbildningar i Sverige som anses ge helt eller delvist rätt 
kompetens för att kunna arbeta som djurskyddhandläggare; etologi och 
djurskyddsprogrammet, biologprogrammet, agronomprogrammet, veterinärprogrammet, 
lantmästarprogrammet samt miljö- och hälsoskyddsprogrammet (Jordbruksverket 2019). Att 
ha en hög kompetens med praktisk erfarenhet kan öka tilliten hos lantbrukaren och 
djurhållaren. 
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I EU:s kontrollförordning står det att djurskyddskontroller inte ska föranmälas (EG) Nr 
882/2004). Trots detta beslutade jordbruksverket (2014) att normalkontrollerna bör 
föranmälas, men tidigast 24 timmar innan kontroll. 40 % av lantbrukarna och djurhållarna 
tycker att det är för kort tid och att det påverkar deras arbete negativt. 57,5 % ansåg att tiden 
är tillräcklig och att de förstår anledningen till varför kontrollen inte ska föranmälas tidigare 
än 24 timmar. I Danmark och Finland är djurskyddskontrollerna oannonserade och det 
väcker stort missnöje bland lantbrukarna (Anneberg, Vaarst och Tind Sørensen 2012; 
Väärikkälä et al 2018). 
 
Lantbrukarna och djurhållarna vill att länsstyrelsen ska samverka med privata kontrollorgan 
för att minska antalet djurskyddskontroller och att de bör blir mer likartade. En studie från 
2017 visar att kontrollerna som utförs av privata aktörer och länsstyrelsen skiljer sig åt och 
idag bedöms de inte som likvärdiga (Lundmark, Berg och Röcklinsberg 2018). Det skulle 
behöva utredas vidare om möjligheter till eventuella samarbeten mellan myndigheter och 
privata kontrollorgan. Med privata kontrollorgan avses till exempel KRAV, Arla och Svensk 
Travsport. 
 
Studien visar att det finns både osäkerhet och stress bland lantbrukarna och djurhållarna när 
det gäller kontroller. Någon jämförde nervositeten med att besikta bilen, att det är en naturlig 
nervositet medan en annan beskrev det som en sådan stress att det slutade i sjukskrivning. 
Det finns en stress både för att kontrollen tar upp värdefull tid i arbetet och känslan att 
handläggaren ”söker efter fel”. Bra kommunikation och dialog menar man kan förbättra 
stämningen. Att lantbrukare och djurhållaren inte vågar säga vad de tycker och tänker under 
kontrollen påverkar att kontrollen kan upplevas olika av handläggaren och 
lantbrukaren/djurhållaren. Det medför också att länsstyrelsen inte får kännedom om vilka 
områden där de skulle behöva arbeta med förbättringar. 
 
Länsstyrelsen ska ha en mer rådgivande roll, detta önskar många lantbrukare och djurhållare 
i studien. Djurskyddslagen (2018:1192) kap 8, §4 säger att ”kontrollmyndigheterna ska 
genom rådgivning och information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra 
sina skyldigheter enligt lagen”. I livsmedelsstrategin föreslås att myndigheter och 
rådgivandeorgan ska arbeta tillsammans för att nå ut med rådgivning till lantbrukare och 
djurhållare (2016/17:104). Rådgivning och information är en viktig del av länsstyrelsens 
arbete men länsstyrelsen kan inte ge för specifika och styrande råd eller produktråd i 
samband med kontrollen (2016/17:104). Anledningen är att det kan uppstå jävssituationer 
och intressekonflikter. 
 
5.6 Vad kan länsstyrelsen ta med sig från studien? 
Kommunikation och dialog mellan länsstyrelsen, lantbrukare och djurhållare anses som den 
viktigaste biten i hur kontrollen ska upplevas (Anneberg, Vaarst och Tind Sørensen 2012; 
Väärikkälä et al 2018). Det som framkommer i denna studie är att kommunikationen från 
djurskyddshandläggarena ska vara tydlig, redan vid första telefonsamtalet, vad som ska 
kontrolleras, vilka dokument som ska tas fram och att lantbrukaren eller djurhållaren har 
möjlighet att ha med sig en stöttande person under kontrollen. För att undvika misstro ska 
det finnas en tydlighet och öppenhet om utfallet av kontrollen redan på plats. Det ska finnas 
en dialog mellan lantbrukare/djurhållare och djurskyddshandläggare genom hela 
handläggningen för att minska ”surprise elementet” när kontrollrapporten kommer i 
brevlådan.   
 
En del lantbrukare och djurhållare anser att djurskyddskontroller är till för att försvåra deras 
arbete och att djurskyddsinspektören letar fel istället för att fokusera på vad som är bra. En 
kontroll ska gå till på samma sätt var än i landet man befinner sig och följa de regler och 
handlingar som finns uppsatta. Ändå kan lantbrukare och djurhållare känna sig olika 
behandlade beroende på vilken inspektör som utför kontrollen. ”Motstånd är något vi ibland 
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skapar själva, i samtalet och genom vårt eget agerande. Ofta är det här något vi är helt 
ouppmärksamma kring att vi gör”. Detta förklarar Liria Ortiz som är psykolog och författare 
och använder metoden Motivational Interviewing (MI) (Spikdotter Nilsson 2015). Metoden 
bygger på samarbete mellan två individer eller ledare och teamet. Hon menar att den som 
leder samtalet, i detta fall djurskyddsandläggaren, har ett stort ansvar att få fram individens 
egna tankar och idéer vid en viss situation. Processen handlar om fyra steg som är engagera, 
fokusera, framkalla och planera. Det handlar om att bygga en relation, lyssna och ta in så 
mycket information som möjligt om individens känslor och behov, utforska och sen 
tillsammans hitta en lösning som grundas i individens egna önskemål och driv. Genom 
utbildning inom kommunikation och motivation kan djurskyddshandläggaren ha en större 
möjlighet att få lantbrukaren och djurhållaren att förstå innebörden av kontrollen och dess 
utfall (Spikdotter Nilsson 2015). 
 
Ur denna studie går det att utläsa ett önskemål om att kontrollrapporten ska vara tydlig, 
lättläst, relevant för djurslaget och inte vara för långa. Det finns en önskan att 
kontrollrapporten ska lämnas redan på plats men även en förståelse för att det inte alltid är 
möjligt. I studiens telefonintervjuer föreslås att någon typ av skriftligt resultat på 
åtgärdspunkter alltid ska lämnas på plats, det räcker med en papperslapp eller kort på 
resultatet. Redan i dagsläget används kontrollplattor som möjliggör att kontrollresultatet kan 
delges på plats, men då dessa inte alltid fungerar som önskat finns ett behov att 
vidareutveckla arbetsprocessen. 
 
Många önskar att träffa länsstyrelsen utanför kontrollsituationen, att detta kan genomföras 
genom informationsträffar ansågs som en bra idé. Nackdelen med informationsträffar med 
andra aktörer är att lantbrukare och djurhållare kan välja att prioritera de andra aktörerna 
framför myndigheterna. Viktigt kan vara att ha flera informationsträffar runt om i hela länet 
för att påverka att många som möjligt ska ha möjlighet att medverka på dem. Det kan vara 
bra att hitta ämnen som kan gynna lantbrukaren och djurhållaren på något sätt för att locka 
fler att komma. Lantbrukarna och djurhållarna föreslår att det borde finnas möjlighet att 
följa med på ett studiebesök då en kontroll utförs för att lära sig hur den går till. Enklare 
brister ska även, om möjligt, kunna åtgärdas redan under kontrollbesöket. 
 
5.7 Felkällor 
Vid fråga 10 var ett enkätsvar besvarat med ett värde som inte fanns med i enkäten (2,5) som 
då vid uträkningen avrundades neråt till 2 på grund av tillhörande kommentaren i 
fritextfrågan. 
 
 
6 Slutsats 
Totalt sett är Västernorrlands lantbrukare och djurhållare nöjda med länsstyrelsens arbete 
med normalkontroller och de tycker att djurskyddskontroller är viktiga. Studien bekräftar 
liknande resultat från många andra studier inom ämnet och visar även att det finns ett behov 
av ytterligare fördjupningar inom framför allt kompentensutveckling av handläggarna och att 
ta in helhetsperspektivet i bedömningarna. Studien visar att det finns en skillnad vad 
lantbrukarna och djurhållarna tycker om de haft en uppföljande kontroll eller inte.  
 
Studien bygger på att ta fram vad lantbrukarna och djurhållarna tycker om länsstyrelsens 
djurskyddskontroller samt vad länsstyrelsen kan göra för att möta lantbrukarnas och 
djurhållarnas önskemål i hur kontrollen ska vara. Det studien inte tar upp är hur 
lantbrukarna och djurhållarna kan bidra till en bättre kontroll. En bra dialog och bra 
kommunikation mellan lantbrukare och djurskyddshandläggarna har visat ge en bättre 
känsla för kontrollen från bådas sidor. Lantbrukaren och djurhållarens intresse att lära sig, 
att ta vara på råd och våga diskutera vid kontrollen är viktiga bitar för att uppnå en bra 
kontroll.  
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För att länsstyrelsens rykte ska bli bättre gällande djurskyddskontroller kan både media, 
lantbrukare och djurhållare hjälpa till genom att lyfta det som är bra med kontrollerna. 
Media har en tendens att bara meddela när det går dåligt både från lantbrukarnas och 
länsstyrelsens håll. Detta kan leda till felvinklingar och misstro mellan 
lantbrukarna/djurhållarna och myndigheten.   
 
Sveriges lantbrukare är idag välkontrollerade från olika myndigheter och privata 
organisationer. Bara länsstyrelsens kontroller som är kopplade mot lantbrukaren är ett 
flertal. Studien visar att det kan finnas en svårighet för lantbrukaren att skilja de olika 
kontrollerna åt och att veta vad kontrollerna innebär. Här finns det ett arbete att göra för att 
få ut informationen och vara tydlig med vad kontrollerna innebär och hur de går till.  
 
Hur en person upplever en kontroll kan vara väldigt olika. Det kan bero mycket på situation, 
dagens form och många andra faktorer. Det är viktigt att komma ihåg att hur kontrollerna 
upplevs är individuellt för alla lantbrukare och djurhållare. Därför kan inte alla dras över en 
kam med vad denna studien visar. Men studien kan användas som ett underlag till det 
fortsatta arbetet för att uppnå en bra kontroll och det långsiktiga målet om ömsesidig respekt 
mellan tillsynsmyndigheten och lantbrukarna/djurhållarna. 
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Bilaga 1 -Följebrev & Enkät 

 
Hej! 
 
Mitt namn är Victoria Lindblad och jag går sista terminen på det 3-åriga 
kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd på Umeå Universitet. Jag håller nu på med mitt 
examensarbete som är det sista jag gör under utbildningen. Mitt examensarbete är ett 
uppdrag som jag fått från Lantbrukarnas riksförbund (LRF) i samverkan med Länsstyrelsen i 
Västernorrland.  
 
Syftet med enkäten är: 
 
Att du som möter djurskyddshandläggare och blir kontrollerad i din verksamhet ska få 
möjlighet att ge synpunkter på hur kontrollerna utförs och få beskriva hur de upplevs. 
 
Varför du får enkäten: 
 
Smidiga och väl fungerande myndighetskontakter är avgörande för en positiv 
företagsutveckling. Enkäten har därför skickats ut till alla i Västernorrland där Länsstyrelsen 
utförde en normalkontroll under 2017, 2018 eller 2019. 
 
Hur enkäten kommer hanteras: 
 
Dina svar på enkäten är anonyma. Det bearbetade och sammanfattande resultatet kommer 
publiceras i mitt examensarbete vid Umeå universitet och redovisas för LRF och 
Länsstyrelsen i Västernorrland. 
 
Hur enkäten ska fyllas i: 
 
Du svarar på frågorna genom att ringa in EN siffra per fråga. Det är en 6-siffrig skala där 1 är 
dåligt och 6 är mycket bra. På fråga 5 är skalan mindre viktigt till mycket viktigt. Enkäten 
består av 13 frågor som har följdfrågor eller fritext där du har möjlighet att beskriva dina 
upplevelser och synpunkter.  
Du är välkommen att skriva utförliga svar då det kan generera ett värdefullt underlag för LRF 
och Länsstyrelsen. 
 
Sista svarsdatum: 2019-05-17 
Skicka tillbaka den ifyllda enkäten i det frankerade svarskuvertet.   
 
 
Du är välkommen att kontakta mig om du har ytterligare synpunkter eller frågor via 
mejl victoria_lindblad@hotmail.com eller på telefon 072-222 51 88. 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
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Bemötandet från 
djurskyddshandläggaren/djurskyddshandläggarna 
 
1. Hur upplever du bemötandet från 
djurskyddshandläggaren/djurskyddshandläggarna vid kontroll: 
 
Dåligt Bra Mycket bra 

1 2 3 4 5 6 
 
1.1. Vad upplevs som bra: 
 

 

 

 

 

 
1.2. Vad upplevs som dåligt: 
 

 

 

 

 

 

2. Hur upplever du att djurskyddskontrollen blir när det är flera än en 
djurskyddshandläggare med: 
 
Dåligt Bra Mycket bra 

1 2 3 4 5 6 
 

2.1. Vad är det som kan vara bra med flera djurskyddshandläggare: 
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2.2. Vad är det som kan vara mindre bra/dåligt med flera djurskyddshandläggare: 
 

 

 

 

 

 

3. Hur upplever du att djurskyddshandläggaren lyssnar på dig: 
 
Dåligt Bra Mycket bra 

1 2 3 4 5 6 
 
3.1. Plats för motivering av din bedömning: 
 

 

 

 

 

 

Kontrollen  
 
4. Enligt vägledning från Jordbruksverket ska en normalkontroll inte föranmälas 
tidigare än 24 timmar i förväg. Hur upplever du den vägledningen: 
 
Dåligt Bra Mycket bra 

1 2 3 4 5 6 
 
4.1. Hur påverkas du av att kontrollen föranmäls endast 24 timmar i förväg: 
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5. Anser du att djurskyddskontrollerna är: 
 
Inte viktiga Viktiga Mycket viktiga 

1 2 3 4 5 6 
 
5.1. Vad är det som är viktigt med djurskyddskontroller? 
 

 

 

 

 

 
5.2. Vad är det som är mindre viktiga/inte viktigt med djurskyddskontroller? 
 

 

 

 

 

 

6. Hur var informationen om varför du fick en kontroll:  
 
Dåligt Bra Mycket bra 

1 2 3 4 5 6 
 
6.1. Plats för motivering av din bedömning: 
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Information 
 
7. Hur tycker du generellt att kontrollrapporten är skriven: 
 
Dåligt Bra Mycket bra 

1 2 3 4 5 6 
 
7.1. Vad är bra med kontrollrapporten: 
 

 

 

 

 

 
7.2. Vad är sämre med kontrollrapporten: 
 

 

 

 

 

 

8. Hur överensstämde informationen du fick muntligt på plats med den 
informationen du sedan fick skriftligt om kontrollens resultat: 
 
Dåligt Bra Mycket bra 

1 2 3 4 5 6 
 
8.1. Vad stämde bra: 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



5 
 

8.2. Vad stämde dåligt: 
 

 

 

 

 

 
9. Informationen du fick om lagar och regler från Länsstyrelsen var:  
 
Dåligt Bra Mycket bra 

1 2 3 4 5 6 
 
9.1. Plats för motivering av din bedömning: 
 

 

 

 

 

 

Effektivitet och kompetens 
 
10. Hur anser du att kompetensen hos djurskyddshandläggaren var: 
 
Dåligt Bra Mycket bra 

1 2 3 4 5 6 
 
10.1. Vilken kompetens anser du att djurskyddshandläggaren ska besitta: 
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11. Hur tycker du att handläggningstiden för djurskyddsärendet var: 
 
Dåligt Bra Mycket bra 

1 2 3 4 5 6 
 
11.1. Hur lång tid uppskattar du att handläggartiden tog: 
 

 

 

 

Helhetsbetyg 
 
12. Totalt sett, hur tycker du att länsstyrelsens djurskyddskontroll var: 
 
Dåligt Bra Mycket bra 

1 2 3 4 5 6 
 
12.1. Hur kan djurskyddskontrollerna bli bättre: 
 

 

 

 

 

 
13. Övriga tankar om djurskyddskontrollerna: 
 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 



 

Bilaga 2 - Intervjufrågor 

 
1. Hur kändes det innan kontrollen?  
 
2. Hur kändes det under kontrollen?  
 
3. Hur gick kontrollen till?  
 
4. Hur avslutades kontrollen?  
 
5. Hur kändes det efter kontrollen?  
 
6. Hur kändes det när kontrollrapporten kom?  
 
7. Vad kan länsstyrelsen göra för att förbättra sina kontroller och rykte?  
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