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Abstract  
Food controls of restaurants are an important part of the work on environment and health at 

the environmental offices in Norrköping and Linköping municipality in Sweden. This is a 

study written by Johan Hoffstedt and Rebecca Miss at Linköping University. The purpose of 

the study “Låt inte maten tysta mun” was to chart the experience of the relationship and 

dissemination of information between restaurants and the environment and health authorities 

according to food inspectors as well as the chefs of the restaurant business. The aim of the 

study is also to investigate how previous research relates to the results of the study. A 

qualitative method was chosen, and eight semi structured interviews were conducted with four 

chefs and four food inspectors. The results showed that the response and the relationship 

between chefs and food inspectors was perceived as good by both parties, but a lack of 

information dissemination and communication was noted by the respondents. There were also 

shortcomings when it came to ways to contact, language resources, and the frequency of 

inspections according to respondents. The study concluded that there were improvement 

opportunities connected to digital solutions, proactive information, more frequent inspections 

and more directed information in a short, concise and accessible manner. Greater cooperation 

between environmental agencies and the Swedish Food Administration could facilitate 

information dissemination to restaurants. 

Keywords: Food controls, Food inspector, Restaurant, Relationship, Dissemination of 
information 
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Sammanfattning 
Livsmedelskontroller av restauranger är en viktig del av arbetet med miljö och hälsa på 

miljökontoren i Norrköpings och Linköpings kommun. Det här är en C-uppsats skriven av 

Johan Hoffstedt och Rebecca Miss på Linköpings universitet. Syftet med studien ” Låt inte 

maten tysta mun” var att kartlägga upplevelsen av relationen och informationsspridningen 

mellan restauranger och miljö- och hälsovårdsmyndigheten enligt livsmedelsinspektörer samt 

restaurangverksamheternas kockar. Syftet med studien är även att undersöka hur tidigare 

forskning förhåller sig till studiens resultat. En kvalitativ metod valdes och åtta stycken 

semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra kockar och fyra livsmedelsinspektörer. 

Resultatet visade att bemötandet och relationen mellan kockar och inspektörer uppfattades 

som bra av båda parterna men att brister fanns i informationsspridningen och 

kommunikationen. Det fanns även brister när det kom till kontaktsätt, språk, resurser, och 

frekvensen på inspektionerna enligt respondenterna. Slutsatsen var att det fanns 

förbättringsmöjligheter kopplat till digitala lösningar, proaktiv information, mer frekventa 

inspektioner samt mer riktad information på ett kort, koncist och lättillgängligt sätt. Ett större 

samarbete mellan miljökontoren och Livsmedelsverket skulle kunna underlätta 

informationsspridningen till restauranger.  

Nyckelord: Tillsyn, Livsmedelsinspektör, Restaurang, Relation, Informationsspridning  
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1. Inledning 
Det här är en studie om tillsynens roll för att uppnå en hållbar och säker matproduktion. 

Studien involverar inspektörer som utför tillsyn av livsmedelsverksamheter och 

restaurangverksamheters kockar som är mottagare av tillsyn. Den här rapporten handlar om 

inspektörers och kockars upplevelser om bemötandet, brister och förbättringsförslag mellan 

parterna. Tidigare studier har visat att det finns brister i informationsspridningen och 

kommunikationen mellan livsmedelsinspektörer och restaurangverksamheter (Hoffstedt & 

Miss. 2017; Rosenqvist. 2010; Innala. 2014; Hallberg & Larsson. 2011; Meyer. 2017; Olsson 

& Nyström. 2015) vilket denna studie önskar bidra till att kartlägga samt förbättra. Enligt 

Hoffstedt & Miss (2017) uppmärksammades bland annat önskemål om att mer information 

skulle spridas från tillsynsmyndigheten till restaurangverksamheterna. Det fanns brister i 

informationsspridningen när det kom till nya regler och lagar samt vem som hade ansvaret för 

att ta reda på ny information. Respondenterna i studien önskade mer interaktion med 

tillsynsmyndigheten och inspektörerna då de beskrev deras arbete som essentiellt för att hålla 

en god hygienstandard (Hoffstedt & Miss. 2017).  

Den här studien syftar till att utöka materialet av restaurangbranschens synpunkter om 

livsmedelsinspektörer och miljökontoret med fokus på Norrköpings kommun. Studien 

fokuserar också på att undersöka livsmedelsinspektörers syn på informationsspridning och 

relationen till restaurangbranschen i Linköping och Norrköping. Förhoppningarna är att en 

sammanställning av dessa resultat kan producera dels en förståelse för de problem som 

eventuellt föreligger och dels komma med förbättringsförslag. Studien syftar också till att 

undersöka hur studiens resultat förhåller sig till tidigare forskning och studier kring 

kommunikation samt spridning av information. En kvalitativ metod valdes och åtta stycken 

semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra livsmedelsinspektörer och fyra kockar.  

1.1 Bakgrund 
För att undvika negativa effekter på såväl miljön som människors hälsa ska alla 

livsmedelsföretag hantera livsmedel utifrån rådande lagstiftning. Detta gäller stora som små 

företag, offentliga som privata, och det gäller inom alla delar av livsmedelskedjan så som 

produktion, bearbetning och distribution av livsmedel. För att kontrollera att 

livsmedelsföretagen följer regler och lagar bedriver tillsynsmyndigheterna i Sverige ett aktivt 

arbete med att inspektera dessa verksamheter (Livsmedelsverket. 2017a). Inspektionerna är 
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oftast oanmälda för att kontrollen skall ge en sanningsenlig inblick i hur verksamheten bedrivs 

och fungerar i verkligheten (Livsmedelsverket. 2017b). Kontrollerna ska också vara 

likvärdiga för alla olika verksamheter, riskbaserad samt ändamålsenlig och ansvaret för 

kontrollerna fördelas mellan länsstyrelsen, Livsmedelsverket och kommunerna i Sverige. 

Länsstyrelsen ansvarar för inspektion av primärproducenter och Livsmedelsverket 

kontrollerar större livsmedelsindustrier. Kommunerna har bland annat ansvaret för att 

inspektera restauranger, butiker, caféer, livsmedelstransportörer, kommunala vattenverk och 

storhushåll (Livsmedelsverket. 2017c). Det är livsmedelsföretagen som finansierar 

inspektionerna genom att betala en avgift till tillsynsmyndigheten. Kostnaden varierar 

beroende på hur mycket kontroll som verksamheten värderas behöva och den timtaxa den 

specifika kommunen bestämt. Livsmedelsföretagens behov av kontrolltid baseras på riskerna i 

verksamheten. Avgiften ska täcka förberedelser, genomförande och efterarbete av 

verksamheten och timtaxan ska täcka bland annat löner, lokaler, resor och utrustning 

(Livsmedelsverket. 2017a). Risk- och erfarenhetsklassificeringen avgör verksamhetens behov 

av kontrolltid. Riskerna på verksamheten värderas utifrån tre olika faktorer. Första faktorn är 

vilken typ av verksamhet och vilka livsmedel som produceras, andra är produktionens storlek 

och den tredje riskfaktorn är konsumentgrupper. Det här beror på att riskerna varierar mellan 

olika verksamheter och mellan vilka typer av livsmedel som hanteras, hur mycket livsmedel 

som produceras på verksamheten och om känsliga konsumentgrupper kan utsättas för risker. 

Känsliga konsumentgrupper kan exempelvis vara barn, äldre och gravida. Verksamheten kan 

utifrån erfarenhet och kontrollhistoria klassificeras som en A-, B- eller C-verksamhet som 

speglar behovet av inspektion. A-verksamheter har en mindre kontroll än i normalläget då 

anläggningen bedöms kunna producera säkra livsmedel i den mån att kontrollernas frekvens 

kan minska. B-verksamheter är normalläget som alla nya verksamheter hamnar i och när 

anläggningen producerar säkra livsmedel med vissa mindre brister. C-verksamheter är 

anläggningar som visar större brister och då behöver förstärkt kontroll i förhållande till 

normalläget (Livsmedelsverket. 2013).  

Kontrollmyndighetens uppdrag är att bidra till säkra livsmedel gentemot konsumenten vilket 

innebär att konsumenten inte ska bli sjuk, vilseledd eller lurad av livsmedelsföretagen 

(Livsmedelsverket. 2017c). När inspektören stöter på allvarliga brister och risker på en 

verksamhet kan kontrollmyndigheten hantera detta genom att bland annat besluta om 

nödvändiga åtgärder, förbjuda eller begränsa livsmedel, avbryta verksamheten, stänga delar 

eller hela verksamheten under en period eller återkalla tillstånd och godkännanden 
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(Livsmedelsverket. 2017b). I uppdraget som kontrollmyndigheten har ingår också att ge 

information och råd till verksamheten samtidigt som myndigheten inte ska ta på sig ansvaret 

att producera säkra livsmedel. Rådgivningen och informationen som ges ut får enligt 

Livsmedelsverket inte vara för snäv då det finns många olika sätt att uppfylla 

lagstiftningskraven (Livsmedelsverket. 2017a). Linköpings kommuns tillsynsenhet beskriver 

exempelvis hur de ger verksamheterna råd, instruktioner och information gällande miljö-, 

hälso- samt livsmedelsfrågor för att underlätta arbetet med livsmedelshantering. Kommunen 

betonar också informationsarbetet på lokal nivå som en viktig del i det förebyggande arbetet 

inom miljö- och hälsoskydd (Linköpings Kommun. 2017a). Därför är det betydelsefullt att 

kommunernas informations- och kommunikationsarbete riktat till verksamheterna genomförs 

på bästa möjliga sätt. 

Enligt Fiske (1997) finns det olika sätt att se på kommunikation och att sprida information. 

Det kan ses som ett meddelande som skickas av en avsändare som genom en kanal når en 

mottagare som avkodar meddelandet. Om mottagaren inte avkodar meddelandet på ett sätt 

som avsändaren avsett talar Fiske om misslyckad kommunikation där 

kommunikationsprocessens olika steg undersöks för att se vart felet uppstod. Fiske beskriver 

också ett annat synsätt på kommunikation som snarare är ett utbyte, en dialog och ett resultat 

av samverkan mellan sändare och mottagare än en envägskommunikation. Därför spelar 

synen på kommunikation en viktig roll i arbetet med informationsspridning och 

kommunikation.  

Isenstam (2012) belyser vikten av god kommunikation i yrkesrollen som inspektör. För att 

lyckas i arbetet med miljö och hälsa i koppling till livsmedelsindustrin krävs då god relation 

och god kommunikation mellan livsmedelsverksamheter och myndigheternas inspektörer. 

Missförstånd mellan olika parter kan uppstå vid kommunikation mellan individer vilket kan 

skapa stora problem. När det finns skillnader i exempelvis attityder, förväntningar och 

tillvägagångssätt mellan individer kan konflikter uppstå (Nilsson & Waldemarson. 2016), 

vilket i sin tur kan påverka arbetet med miljö och hälsa. Därför är det ytterst viktigt att 

relationen och informationsspridningen mellan verksamheterna och tillsynsmyndigheten är 

god och denna studie syftar till att kartlägga samt förbättra dessa aspekter.   
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1.2 Syfte & frågeställningar 
Syftet med intervjustudien är att undersöka uppfattningen om tillsynen när det kommer till 

relationen och informationsspridningen mellan livsmedelsinspektörer och 

restaurangverksamheter. Syftet är att undersöka hur detta uppfattas fungera idag och hur den 

skulle kunna fungera bättre. Syftet med studien är även att undersöka hur tidigare forskning 

om kommunikation och informationsspridning förhåller sig till studiens resultat. Detta syfte 

leder fram till följande frågeställningar som ska besvaras i denna studie:  

• Hur upplevs relationen samt informationsspridningen mellan restauranger och miljö- 

och hälsovårdsmyndigheten av livsmedelsinspektörer och restaurangverksamheter? 

• Hur kan relationen och informationsspridningen förbättras? 

Studien avgränsas till kommunerna Norrköping och Linköping. Genom att synliggöra hur 

kommunikationen och informationsspridningen fungerar och därigenom påtala eventuella 

brister eller förbättringsmöjligheter är förhoppningen att studiens resultat ska leda till en 

utveckling inom livsmedelstillsyn inom båda kommunerna.  
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2. Metod 
Följande kapitel syftar till att beskriva och motivera valda metoder och avgränsningar då det 

enligt Kvale & Brinkmann (2014) gör studien mer tillförlitlig och det därmed ger en möjlighet 

till att replikera studien.  

2.1 Semistrukturerade intervjuer 
Semistrukturerade intervjuer är den vanligaste intervjutekniken inom den kvalitativa 

forskningen. Den här metoden har blivit mycket populär på grund av sin mångsidighet samt 

flexibilitet och därigenom kan semistrukturerade intervjuers utförande anpassas till studiens 

frågeställning och syfte. De främsta fördelarna med semistrukturerade intervjuer är att de 

möjliggör naturlig interaktion mellan respondenten och den som intervjuar vilket ger utrymme 

för följdfrågor och improvisation. En annan positiv aspekt med metoden är att den ofta 

uppfattas som enkel att genomföra (Kallio m.fl. 2016). Enligt Kvale & Brinkmann (2014) är 

det lämpligt att genomföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer när studien syftar till att 

förstå och beskriva intervjupersonens upplevelser av utvalda centrala teman. Intervjuerna kan 

göra att författaren erhåller en nyanserad skildring av olika kvalitativa aspekter av 

respondenternas uppfattning då metoden utgår från att arbeta med ord och dess betydelse och 

inte den kvantitativa delen. Med denna metod går det också att analysera både de explicita 

beskrivningarna och vad som sägs mellan raderna (Kvale & Brinkmann. 2014). 

Användningen av semistrukturerade intervjuer kräver dock en viss nivå av tidigare studier 

inom ämnesområdet eftersom intervjufrågorna baseras på tidigare kunskaper (Kallio m.fl. 

2016). I detta fall är författarnas föregående studie ett exempel på hur tidigare kunskap på 

ämnesområdet inhämtats. Ytterligare skäl för att välja denna metod är att en semistrukturerade 

intervjuer inte ger lika omfattande svar som vid icke-strukturerade intervjuer som leder till en 

betydande mängd information. Detta hade i det föreliggande fallet försvårat analysen. Vidare 

ansågs inte en strukturerad intervju eller en enkätundersökning vara lämplig för studiens syfte 

då den metoden inte ger tillräckligt omfattande och djupgående förståelse för inspektörernas 

erfarenheter, åsikter och kunskaper (Bell. 2006). Detta betonar också Dalen (2015) som menar 

att kvalitativa intervjuer uppfyller syftet att få förståelse om respondenternas tolkningar, 

personliga upplevelser och erfarenheter på ett sätt som är att föredra, framför kvantitativa 

metoder som exempelvis enkätundersökningar.  
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2.2 Urval 
Restaurangerna valdes ut med hjälp av The White Guide vilket är Nordens ledande 

guidesystem inom restaurangbranschen. Varje år publiceras en uppdaterad version av guiden 

med 600 stycken restauranger av de 800 stycken som utvärderats. Enligt guiden finns 

Sveriges bästa restauranger med i den årliga publiceringen (The White guide. U.å.a). The 

White Guides restauranger valdes för att hitta en homogen grupp restaurangverksamheter som 

var jämförbara med varandra. Detta beror på att det skiljer sig avsevärt mellan olika 

livsmedelsverksamheter och mellan olika typer av restauranger. Därför avgränsas studiens 

representanter från restaurangbranschen till The White guide. Urvalet av restauranger genom 

The White guide leder också till att studien avgränsas till verksamheter som enligt guiden har 

en hög standard vilket kan påverka studiens resultat då det enbart är kockar från dessa 

verksamheter som intervjuas. Därför kommer resultatet beskriva relationen, brister och 

förbättringsförslag utifrån vad kockar på väletablerade restauranger upplever. Studiens 

producerade förbättringsförslag kan förhoppningsvis även bidra till förbättringar för flera 

olika livsmedelsverksamheter och inte endast restauranger inom The White Guide. Denna 

rapport kommer att involvera fyra respondenter från de fyra restaurangerna The White guide 

tagit fram i Norrköping (The White guide. U.å.b). Trots att verksamhetsutövarna har det 

juridiska ansvaret har verksamhetens kockar valts som respondenter. Det här beror på att 

kockarna huvudsakligen har det interna ansvaret för det dagliga köksarbetet med miljö och 

hälsa (Mygrens & Larsson. 2015) samt bemöter livsmedelsinspektörerna när de kommer för 

kontroll. 

Resterande respondenter valdes ut genom Linköpings och Norrköpings kommuns 

miljökontor. Två individer från varje kommun valdes ut som arbetar med kommunens tillsyn 

av livsmedel och därigenom också restauranger. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det av 

stor vikt i en kvalitativ intervjumetod att välja ut ett tillräckligt stort antal respondenter för att 

kunna utföra en trovärdig analys samtidigt som materialet inte får bli svårhanterligt och för 

omfattande. Antalet respondenter som valts till denna studie bedöms vara ett tillräckligt urval 

för att uppnå studiens syfte utan att erhålla en för stor mängd material att analysera.  

2.3 Intervjuguide 
Att genomföra semistrukturerade intervjuer innebär enligt Kallio m.fl. (2016) att identifiera 

förutsättningarna för användningen av semistrukturerade intervjuer för att sedan inhämta 

lämpliga tidigare studier och kunskaper. Sedan skapas ett utkast till intervjuguide som då 
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testkörs för att därefter strukturera upp den färdiga intervjuguiden och inhämta resultatet 

(Kallio m.fl. 2016). En testkörning av intervjuguiden är i detta fall den tidigare studien där 

intervjuguiden till restaurangbranschen applicerats. Guiden till livsmedelsinspektörerna 

testkördes genom att visa och diskutera denna med utomstående part och tillsammans 

analysera guidens innehåll och övergångarna mellan frågorna. Utifrån dessa kunskaper 

fastställdes två olika intervjuguider innehållande frågor kopplat till studiens frågeställning 

samt syfte. Två guider formades för att anpassa frågorna till båda intervjugrupperna, 

livsmedelsinspektörerna och restaurangbranschen. Intervjuguiderna finns att läsa i kapitlet 

bilagor. 

2.4 Genomförande av intervjuer 
Sammanlagt genomfördes åtta semistrukturerade intervjuer, fyra med representanter från 

restaurangbranschen i Norrköpings kommun och fyra med livsmedelsinspektörer i både 

Linköping och Norrköpings kommun. Intervjuernas längd varierade beroende på 

respondenten. Kockarna besvarade frågorna snabbt och effektivt vilket resulterade i intervjuer 

som varade cirka 15 minuter. Inspektörerna tog dock mer tid på sig och svarade mer utförligt 

på frågorna vilket gjorde att intervjuerna varade mellan 30 minuter och en timma. Att en 

intervju blev längre än de andra beror på att det var en parintervju med två inspektörer. För att 

minimera risken för missförstånd blev intervjufrågorna lästa högt och tydligt för respondenten 

och de uppmanades att ställa frågor om det var något som var otydligt. Respondenterna blev 

också innan intervjuns start informerade om relevanta avgränsningar och syftet med studien 

för att minimera missförstånd och irrelevanta svar från respondenterna. Respondenterna fick 

själva avgöra under vilka omständigheter de ville ställa upp i intervjun. Därför var det upp till 

respondenten var intervjun skulle äga rum samt vilken tidpunkt som passade dem bäst. 

Intervjuerna syftade till att genomföras på ett likvärdigt sätt med en respondent per intervju 

för att de som blev intervjuade inte skulle påverkas av någon annans svar (Trost. 2010). Trots 

detta, på begäran av respondenterna, genomfördes en parintervju med två av inspektörerna. 

Detta utfördes då det värderades som viktigt att fullfölja intervjuerna på respondenternas 

villkor utifrån vad som kändes tryggast för dem. Resterande intervjuer genomfördes med en 

respondent åt gången. Samtliga intervjuer spelades in med respondentens godkännande med 

hjälp av mobiltelefonen. Detta utfördes för att i efterhand kunna lyssna på ordval och tonfall 

samt för att undvika att störa den naturliga konversationen genom att anteckna under 

intervjun. Att inspelningen avslutats behöver nödvändigtvis inte betyda att datainsamlingen 

gör det. Detta kan bero på att respondenten kommer att tänka på ytterligare aspekter efter 
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avslutad inspelning och därför kan också detta användas som material (Trost. 2010). Under en 

av intervjuerna togs exempelvis anteckningar efter att inspelningen avslutats och med 

respondentens godkännande används materialet i studien. Ljudfilerna avlyssnades sedan och 

transkriberades.   

2.5 Bearbetning av material  
För att öka studiens reliabilitet beskrivs genomförandet av materialbearbetningen i enighet 

med Kvale & Brinkmanns (2014) utlåtanden. Respondenternas uttalanden och erfarenheter 

omvandlades till en transkribering vilket skrevs ut ordagrant i den ordföljd som respondenten 

uttalat. Skratt, tystnader och extra betonande ord markerades i skriften för att kunna 

identifiera meningarnas innehåll utifrån fler aspekter än endast orden i sig. Detta då individer 

kan använda sig av exempelvis ironi, sarkasm eller kroppsspråk som tyder på att de menar 

något annat än det som faktiskt sägs. Transkriberingen utfördes av två olika individer och 

därför korrekturlästes transkriberingen tillsammans med ljudfilen av den andre författaren för 

att öka reliabiliteten. Detta genomförs för att minimera risken att något väsentligt går förlorat.   

2.6 Analys av material 
Analysen av intervjumaterialet genomfördes enligt Kvales & Brinkmanns (2014) metoder i 

flera olika steg för att strukturera upp arbetsprocessen. Först och främst genomfördes en 

genomlyssning samt genomläsning av samtliga inspelningar och transkriberingar. 

Intervjuernas innehåll analyserades först utifrån varje enskild intervju och sedan analyserades 

innehållet gentemot varandra för att finna likheter och skillnader. Detta genomfördes separat 

av de två författarna för att inte påverka varandras tolkningar och därmed skapa en bredare 

analys. På detta sätt inkluderade dessa steg två individers analys i stället för en. Sedan 

skapades tematiseringar utifrån respondenternas erfarenheter och perspektiv. Det var av stor 

vikt att inte exkludera divergerande uttalanden samt att inte forcera in respondenternas 

utlåtanden i teman där de inte hörde hemma. Följande teman urskildes: Bemötande, Brister 

och Förbättringsmöjligheter. Efter detta valdes representativa citat ut till respektive tema då 

citat är ett sätt att tydliggöra respondentens erfarenheter och uttalanden för läsaren. En del 

citat har redigerats och talspråk har i vissa sammanhang korrigerats bort för att öka 

läsvänligheten. Enligt Trost (2010) är också minnet av vikt i analys och tolkning av materialet 

då intervjuarens intryck och vad intervjuaren läser mellan raderna under intervjun är 

värdefullt.  Slutligen jämfördes resultatet i respektive tema med vetenskapliga studier kring 

ämnet.   
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2.8 Etiskt hänsynstagande 
Det är av största vikt att arbeta med etiskt hänsynstagande när intervjustudier genomförs 

(Kvale och Brinkmann. 2014). Därför har respondenternas personuppgifter av etiska skäl 

avidentifieras och all personlig information behandlas med respekt. De intervjuade har blivit 

informerade om hur de kommer att benämnas i rapporten. Respondenterna som medverkar i 

studien har också informerats om hur det inhämtade materialet ska användas, studiens syfte 

samt att deras deltagande är helt och hållet frivilligt. Den intervjuade ska också känna sig 

trygg i miljön där hen intervjuas. Därför tog de personer som valde att ställa upp på en 

intervju beslutet kring platsen han eller hon skulle intervjuas på. Det är också betydelsefullt 

att respondenterna var medvetna om att de kunde avbryta intervjun när som helst. (Trost. 

2010). 

2.9 Reliabilitet och validitet 
För att åstadkomma god validitet och reliabilitet bör väl anpassade metoder appliceras på 

studien. Det här kan åstadkommas genom att på ett tydligt sätt motivera samt beskriva valda 

urval, metoder, etiska aspekter och analys av materialet (Kvale & Brinkmann. 2014). Därför 

har detta tydligt beskrivits ovan. Trost (2010) menar också att en öppenhet gentemot läsaren 

gör studien mer trovärdig. Att författarna visar sig kritiska till sitt metodval och vad som kan 

ha påverkat resultatet skapar också tillförlitlighet (Trost. 2010).  

Reliabilitet innebär hur tillförlitligt det erhållna resultatet är. Enligt Trost (2010) är resultatet 

av studien är en del av en föränderlig process. Det innebär att det går att förvänta sig skilda 

resultat vid olika platser och tider. Vid kvalitativa intervjuer går det inte att förutsätta samma 

konstans vid en mätning som vid exempelvis kvantitativa studier. Det här beror på att 

människor som intervjuas inte är konstanta i sina åsikter och beteenden (Trost. 2010). Därför 

vill författarna poängtera att studien inte automatiskt är applicerbar på en annan plats eller 

med andra respondenter. Validitet kallas enligt Trost (2010) också giltighet och innebär 

exempelvis att ett instrument eller en intervjufråga ska mäta det som den är avsedd att göra. 

Inom kvalitativa intervjuer kan det innebära att ställa frågor för att få veta vad respondenten 

menar eller hur en företeelse eller ett ord uppfattas.  
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3. Forskningsläget 
Detta kapitel beskrivs tidigare forskning om kommunikation samt relationen mellan 

restaurangbranschen och livsmedelsinspektörer. Därmed presenteras studiens vetenskapliga 

förankring. Samtliga av de introducerade vetenskapliga artiklarna ställs i relation till 

efterföljande kapitel i rapporten innehållande resultat och analys från denna intervjustudie.  

3.1 Kommunikation  
Kommunikation är en förutsättning för att utforska och utveckla arbetet mellan sändare och 

mottagare. Kommunikation kan förklaras som en enkel linjär process som sker från en 

sändare som skickar information till en mottagare. Det finns flera sätt att sända information på 

som tillexempel tal, kroppsspråk, skriftligt, media och digital kommunikation. Mellan sändare 

och mottagare sker informationsflödet med olika resultat. Det kan lätt bildas 

missuppfattningar mellan de olika parterna och det kan även leda till att budskap som 

inspektörerna skickar inte når mottagaren (Fiske. 1997). I boken Kommunikationsteorier 

skriven av John Fiske (1997) presenteras Shannons och Weavers kända 

kommunikationsmodell (Se illustration 1) som bygger på sändare, budskap och mottagare. 

Problematiken med budskap som förmedlas är att det kan orsaka brus i kommunikationen 

vilket gör att mottagaren inte kan uppfatta budskapet på ett korrekt sätt. Bruset kan 

exempelvis uppstå om sändaren använder ett för komplicerat språk eller att den information 

som sänds ut inte är anpassat för mottagaren (Fiske. 1997).  

  

(Illustration 1: Avbildning av Shannons och Weavers kommunikationsmodell. (Fiske. 1997)) 

Modellen med Shannons och Weavers kommunikationsmodell beskriver hur 

kommunikationsprocessen mellan sändare och mottagare kan ske. Om budskapet inte når 

fram till mottagaren på ett korrekt sätt skapas ett kommunikationsbrus och Fiske (1997) 

menar då att bruset som uppstår är ett kommunikationsglapp. För att förbättra 

kommunikationen mellan parter behöver därför kommunikationsglappen minska (Fiske. 

1997).  

Hedenqvist (2002) menar att det är av största vikt att sändaren upplevs trovärdig för att 

budskapet ska nå fram. Att skapa trovärdighet beror inte bara vad som förmedlas utan även 
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vem som förmedlar det. Det finns flera faktorer som kan påverka sändarens budskap i form av 

kunskap, social kompetens, karaktär, välvilja och att vara öppen för en dialog med mottagaren 

och på så sätt skapa ett förtroende. Vad som sägs och på vilket sätt det kommuniceras är 

också avgörande för att få budskapet trovärdigt. Om budskapet presenteras med ett svårt språk 

eller att budskapet inte berör mottagaren så minskar intresset och trovärdigheten. Förtroende 

är något som även Meyer m.fl (2017) tar upp som en central del i att kommunicera ut ett 

budskap. Dock menar Hedenqvist (2002) att en fackman som använder ett fackligt språk med 

någon som inte förstår kan skapa två olika utfall. Mottagaren kan antingen besväras över att 

inte förstå och uppleva att personen blir respektlöst behandlad eller så kan mottagaren bli 

imponerad och uppleva att sändaren besitter stora kunskaper (Hedquist. 2002). 

Davenport & Prusak (1998) menar att det inte alltid är hur informationen skickas som är av 

största vikt utan snarare innehållet. Detta påverkas genom informationens innehåll och den 

målgrupp den riktas till så informationen som sänds känns relevant för mottagaren. När 

mottagaren nås av ny information analyserar individen den för att avgöra validiteten och 

trovärdigheten från sändaren. Om informationen upplevs tillräcklig relevant för mottagaren 

kan individen ta till sig den (Davenport & Prusak. 1998). Information har bara ett värde om 

mottagaren kan ta till sig den. Ett sätt för avsändaren att göra detta är att bryta ner 

informationen och göra den mer lätthanterlig för mottagaren (Nonaka & Takeuchi. 1994). 

Detta bekräftar även Larsson (2014) i boken Tillämpad kommunikationsvetenskap då han 

menar att med riktad information gör det lättare att anpassa språket och innehållet efter 

verksamheten för att minska kommunikationsglapp. Detta kan vara problematiskt i praktiken 

men för att en mottagare ska kunna ta till sig information i form av exempelvis regler eller 

lagar kan avsändaren arbeta med begreppet knowledge management (Nonaka & Takeuchi. 

1994). Knowledge management bygger på att intern kunskap ska utvecklas och brytas ner på 

ett sätt som gör att alla deltagare ska ha möjlighet att ta del av informationen på ett 

lättförståeligt sätt. Begreppet innebär också att kunna dela kunskap med varandra och 

uppmuntra en delaktighet av berörda parter (Davenport & Prusak. 1998).   
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3.2 Relationen mellan inspektörer och verksamheter 
Johan Hoffstedt och Rebecca Miss beskriver i sin intervjustudie A good relationship is not 

served on a silver platter från 2017 hur relationen mellan kockar och tillsynsmyndigheten 

uppfattas av kockar i Linköping. I studien intervjuades kockar från restauranger som var 

publicerade i The White guide och metoden som användes var semistrukturerade intervjuer. 

Resultatet fokuserar på hur kockar uppfattar förhållandet med tillsynsmyndigheten, 

inspektörernas kompetens, krav och anmärkningar, spridning av information, nya regler och 

miljöaspekter. Resultaten tyder på en brist på kommunikation och att de informativa 

åtgärderna från miljökontoret inte når kockarna. Kockarna önskar en förbättrad relation och 

ökad informationsspridning. Bristerna i miljökontorets arbete enligt kockarna var att miljö- 

och hälsovårdsmyndigheten inte spred information i den utsträckning som kockarna ville ha. 

Kockarna önskade att myndigheten skulle arbeta mer frekvent med spridning av information 

till restaurangerna. Det fanns brister i informationsspridningen när det kom till exempelvis 

förändringar som nya regler och arbetssätt samt vem som hade ansvaret för att söka efter 

informationen. Respondenterna önskade mer interaktion med tillsynsmyndigheten och 

inspektörerna då de beskrev deras arbete som essentiellt för att hålla en god hygienstandard. 

Slutsatserna visar att det fanns ett kommunikationsglapp mellan kockarna i Linköping och 

livsmedelsinspektörerna samt miljökontoret.   

Hanna Rosengvist har i sin studie Håll kommunikationen ren från 2010 uppmärksammat hur 

relationen och kommunikationen är mellan livsmedelsinspektörer och verksamhetsutövare 

samt hur de olika parterna uppfattar varandra. Rapporten avgränsar sig till en mindre ort i en 

kommun i Östergötland och studerar restaurangverksamheter. Metoden för inhämtning av 

material var strukturerade intervjuer med totalt sju intervjupersoner, fyra 

livsmedelsinspektörer och tre restaurangägare. Studiens resultat visade att kommunikationen 

mellan livsmedelsinspektörer och restaurangägare inte fungerade samt att det krävs en 

förbättring av informationsspridningen från inspektörerna. Studien presenterar också att det 

finns problem med språk och kulturella olikheter mellan livsmedelsinspektörer och 

restaurangägarna. Det finns problem både med det svenska språket samt krånglig byråkratisk 

text. Eftersom både livsmedelsinspektörerna och restaurangägarna ansåg att lagstiftningen var 

utformad på ett svårt sätt presenterades förslaget att förbättra informationsspridningen genom 

att producera tydligare informationsbroschyrer som kan spridas till restaurangerna. 
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Johanna Innala genomförde sin studie Förbättringsmöjligheter gällande kommunikation, 

bemötande och tydlighet bland livsmedelsinspektörer år 2014. Studien undersöker vilka 

förbättringsmöjligheter som finns för livsmedelsinspektörerna gällande kommunikation, 

bemötande och tydlighet sett ur livsmedelsföretagarnas perspektiv. Målgruppen var 

restauranger i en norrländsk stad i Sverige. En internetenkät användes för att samla data från 

livsmedelsföretagarna. Respondenterna i studien lyfter hur livsmedelsinspektörerna 

kommunicerar och att det finns språkbarriärer då krångligt språk kan användas i exempelvis 

inspektionsprotokollen. Genom att arbeta fram bättre och tydligare kommunikation blir det 

lättare för livsmedelsföretagarna att fokusera på rätt saker och effektivisera kontrollerna för 

livsmedelsinspektörerna. Det framkom också att livsmedelsföretagarna är nöjda med 

livsmedelsinspektörerna men, med en ökad kommunikation, kan kunskapen och förståelsen 

öka. 

Magdalena Hallberg och Stefan Larsson beskriver i sin studie Kommunikation från 2011 hur 

det verbala samtalet under en livsmedelskontroll uppfattades av livsmedelsföretagare. 

Författarna studerar i sin rapport hur livsmedelsföretagare som inte har svenska som 

modersmål upplevde att kommunikationen fungerade vid tillsynskontroll. Som metod 

användes kvalitativa semistrukturerade intervjuer. I studien presenteras att 

livsmedelsföretagarna upplevde att inspektörerna hade en väl fungerande kommunikation men 

att det fanns vissa brister. De brister som visade sig uppstå var främst språkliga barriärer och 

bristande kunskaper om den svenska livsmedelslagstiftningen. Studien beskriver också att 

livsmedelsföretagarna önskar en förbättrad kommunikation från livsmedelsinspektörerna.  

Samantha B Meyer med flera beskriver i sin studie In the interest of food safety från 2017 hur 

kommunikationen och förtroendet är mellan inspektörer och livsmedelsindustrin. Studien 

genomfördes i Storbritannien, Nya Zeeland och Australien. Författarna menar att nyckeln till 

ett gynnsamt miljöarbete med restauranger och miljökontor är att ha en fungerande 

kommunikation med livsmedelsverksamheterna och dess anställda. Livsmedelsinspektörer 

idag saknar enligt studien erfarenhet i beteendemässiga och sociala interaktioner i 

inspektionerna med restaurangbranschen. Metoden som användes var intervjuer och 72 

stycken genomfördes med tillsynsmyndigheter och branschrepresentanter angående deras 

förtroende och kommunikation med varandra. Studiens resultat menar att kommunikationen 

mellan de två parterna är bristfällig. Att arbeta för en bättre kommunikation och relation 

mellan tillsynsmyndigheter och livsmedelsverksamheterna kan balansera maktförhållanden, 
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minska missförstånd och säkerställa ett pålitligt informationsflöde för båda parter menar 

studien. Författarna beskriver också att ett förtroende för inspektörerna är av stor vikt då 

verksamheter som har förtroende för inspektörerna visar större framsteg i sitt arbete. Studien 

betonar att förtroende är en viktig faktor för kommunikationsarbetet.  

Martina Olsson och Emma Nyström uttrycker i sin studie Som med all kommunikation, så 

måste det finnas respons åt båda hållen från 2015 hur verksamhetsutövare inom 

restaurangbranschen upplever kommunikationen vid en inspektion av livsmedelsinspektörer 

och verksamhetens inställning till livsmedelssäkerhet. Studiens metod bestod av åtta 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer med verksamhetsutövare. Resultatet visar att 

verksamhetsutövarna tycker att de hade ett bra samarbete med inspektörerna. 

Verksamhetsutövarna menar också att livsmedelssäkerheten är en viktig del i deras 

verksamhet och livsmedelsinspektörerna kunde bli bättre på att kommunicera om nya lagar 

och regler.  

Sammanfattningsvis beskriver tidigare studier att restaurangverksamheter önskar ökad 

informationsspridning och kommunikation från livsmedelsinspektörer och miljökontoren till 

restaurangverksamheterna. Verksamhetsutövarna beskriver i tidigare studier att det finns en 

respekt för tillsynsmyndigheter men att det finns kommunikationsbrister. Studierna beskriver 

sammanfattningsvis att ökad information och kommunikation förväntas förbättra 

verksamheternas miljö- och hälsoarbete. Brister som uppmärksammas är bland annat språk 

vilket kan skapa problematik för kommunikationen samt att informationen kommunicerar på 

ett försvårat fackspråk. De tidigare studierna kopplat till kommunikation uttrycker att 

kommunikationsglapp kan minska genom förtroende, kunskap, social kompetens, välvilja och 

att ha en öppen dialog mellan sändare och mottagare. Kommunikationen kan även förbättras 

genom att anpassa budskapet efter mottagaren och bryta ner informationen för att mottagaren 

lättare ska kunna ta till sig den.  
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4. Resultat & Analys 
Relationen, kommunikationen och informationsspridningen mellan inspektörer och 

restaurangerna i Norrköping och Linköping beskrivs och analyseras utifrån följande teman: 

bemötande, brister samt förbättringsmöjligheter. Först kommer bemötandet och relationen 

mellan parterna att beskrivas utifrån kockarnas och inspektörernas perspektiv. Sedan kommer 

brister att beskrivas som kockarna och inspektörerna upplever i relationen, kommunikationen 

och informationsspridningen för att sedan gå in på vilka förbättringsmöjligheter som lyfts 

fram. Resultatet från intervjuerna analyseras med hjälp av tidigare studier på ämnet.  

4.1 Bemötande  
4.1.1 Flexibla, hjälpsamma och kompetenta  
Följande del fokuserar på att beskriva bemötandet utifrån studiens intervjuade kockar. 

Samtliga fyra kockar som deltagit i studien uttrycker att de upplever ett positivt bemötande 

och en god relation till inspektörerna från miljökontoret. Respondenterna beskriver 

inspektörerna som flexibla, hjälpsamma, kompetenta samt att de har ett förtroende för dem. 

Det här resultatet överensstämmer med den tidigare studien av Hoffstedt & Miss (2017) där 

kockar i Linköping också beskriver att inspektörerna är omtyckta och att deras arbete är 

essentiellt för att hålla en god hygienstandard. Samma resultat uttrycker flertalet andra studier 

kring bemötandet och relationen mellan inspektörer och verksamheter (Nyström & Olsson. 

2015; Innala. 2014; Rosengivst.2010; Hallberg & Larsson. 2011; Meyer m.fl. 2017).  Enligt 

Hedenquist (2002) är faktorer som social kompetens, välvilja, kunskap och att ha en öppen 

dialog något som kan skapa förtroende vilket studiens kockar har uppmärksammat att de har. 

Att restaurangbranschen har ett förtroende för inspektörerna är enligt Meyer m.fl. (2017) 

avgörande då forskning visar att verksamheter gör större framsteg i sitt arbete när det finns 

hög grad av förtroende för inspektörerna. Meyer m.fl. (2017) menar också att brist på 

förtroende kan leda till problematik inom kommunikationsarbetet vilket gör att tillit och 

bemötande är en avgörande del i miljökontorens inspektion- samt kommunikationsarbete. Det 

sammantagna intrycket av inspektörernas bemötande gentemot kockarna är därför att det finns 

goda förutsättningar för ett stabilt kommunikationsarbete och informationsspridning.  

En av de intervjuade kockarna i Norrköping uttrycker det som positivt att inspektörerna har 

ett stort fokus på hur det ser ut på plats och vad som görs i praktiken i stället för att endast 

sätta pappersarbetet i fokus. Kocken menar att inspektörerna är på plats oftare nu än förr och 

att restaurangerna då får en chans att förklara sig. En annan kock belyser också detta då 



20 
 

respondenten anser att det går att resonera, förklara sig och ha en diskussion med inspektören 

när de är på plats. Följande citat beskriver hur kock 1 och 3 uttalade sig kring relationen och 

dialogen med inspektörer:  

Det har varit bra […] Det var mer fokus på hur det faktiskt ser ut och vad man tänker och hur man pratar. […] 
Så det ser jag som en mycket positiv grej som har förändrats. Att kolla vad vi egentligen och faktiskt gör. [...]  
Att de faktiskt kommer ut att kollar mer och inte fastnar så mycket på kontoren och bara kollar på alla papper. 
De är ute i verkligheten istället. Det tror jag är jättemycket bättre att i verkligheten se vad som görs så att man 
har chans att förklara i stället och de kan lätt se om man har koll eller inte. 

Kock 1 

Men de är väldigt vettiga liksom. […] Det tycker jag verkligen… kan resonera med dem och man kan ha en 
diskussion också. För om de tar upp något ”hur gör ni med det här?”. De tar upp något och då kan man 
förklara hur man gör […]. Så det är inga problem. […] Det går att ha en diskussion med dem. Utan att vara 
trångsynt eller fyrkantiga liksom, vilket är jätteskönt! 

Kock 3 

Samtliga kockar beskriver att de har en bra dialog med inspektörerna och att de kommer med 

betydelsefulla förslag på hur de kan förbättra sin verksamhet angående miljö och hälsa. En av 

kockarna belyser hur inspektörerna ser förbättringsmöjligheter och nämner saker som de inte 

alltid tänker på vilket gör att respondenten anser att miljökontorets inspektörer är kompetenta. 

Det här beskriver också kockarna i Linköping då de belyser att inspektörerna tar upp sådant 

som lätt glöms bort i det dagliga restaurangarbetet (Hoffstedt & Miss. 2017). En annan kock 

beskriver att inspektörerna kommer med bra tips samt att de finns där för både 

restaurangernas samt gästernas skull. Respondenten anser inspektörerna vara rättvisa i sin 

bedömning samt upplever att inspektörerna inte är där för att sätta dit dem vilket visar på 

förtroende och tillit från kockens sida. Kocken beskriver att miljökontorets arbete 

överensstämmer väl med förväntningarna som respondenten har på dem. Följande citat 

beskriver hur kock 2 och 3 uttalade sig kring inspektörernas bemötande och 

rekommendationer:  

Jag tycker att det är bra att de finns och att de kommer och kollar liksom. Det är bra att de sållar ut de som är 
rötägg i branschen och helt enkelt kan hjälpa till och ser vad man kan förbättra, men det är ju alltid någonting 
som finns att förbättra. […] Småsaker som man inte alltid tänker på alla gånger. 

Kock 2 

De kan ju ge tips och så om de ser något. […] Om det skulle vara något de ser är det ju jättebra. För de måste ju 
inte ge en anmärkning bara för att ge en anmärkning utan då är det ju något som är bristfälligt. Det är ju både 
för en själv och gästernas skull. 

Kock 3 
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En av kockarna uttrycker att det finns respekt för inspektörerna och att respondenten aldrig 

har haft problem med någon inspektör som varit på besök. Respondenten tar också upp risk- 

och erfarenhetsklassificeringen som en positiv aspekt i relationen. Kocken belyser att 

verksamheten har en låg riskgrupp då de har goda rutiner och arbetssätt kopplat till miljö och 

hälsa och därför behöver restaurangen inte lika mycket kontroller. Kock 4 uttrycker följande:  

Jag känner inte att jag någonsin har haft något problem med någon inspektör. […] Vi har haft tur och har bra 
rutin så de kommer inte så ofta tack vare att vi är i en låg riskgrupp och får färre tillsynskontroller. Man får ett 
större förtroende av de. […] Jag har ju en väldigt bra dialog med de. Men man är självkritiskt och kan göra fel. 
Det är helt okej. Man kan ha otur ibland. 

Kock 4 

Kockarna i Norrköping verkar alltså se risk- och erfarenhetsklassificeringen som något 

positivt och uppmuntrande i arbetet med miljö och hälsa. Detta överensstämmer inte med vad 

kockarna i Linköping beskrev då de såg klassificeringen som något negativt i och med att 

interaktionen och bemötandet minskar av att hamna i en låg riskgrupp. De efterfrågade därför 

mer interaktion och mer kontroll av inspektörerna och miljökontoret (Hoffstedt & Miss. 

2017). Kockarna i Norrköping uttryckte ett behov av mer informationsspridning och 

kommunikation snarare än ökad mängd livsmedelskontroller. Sammantaget uppfattas 

respondenternas uttalanden från båda kommunerna som att interaktionen på olika sätt är i 

behov av att öka. Detta stöds också av tidigare studier då verksamheter önskar ökad kontakt 

med inspektörerna och tillsynsmyndigheten (Nyström & Olsson. 2015; Innala. 2014; 

Rosenqvist. 2010; Nevas m.fl. 2013).  

Två av fyra kockar belyser att det kan vara skillnad mellan inspektörer när det kommer till 

exempelvis kompetens och att följa med i trender. En kock beskriver exempelvis hur 

kompetensen hos inspektörerna är hög i många fall men att det upplevs variera mellan olika 

inspektörer. En respondent uttrycker att inspektörerna kan vara olika insatta i 

restaurangbranschens olika trender vilket kan leda till problematik i mötet mellan parterna. 

Kock 4 uttalande sig på följande sätt:  

Kompetensen varierar, men det har utvecklats i Sverige från då jag startade. Och mycket ändras i 
restaurangbranschen och det är inte alltid att miljökontoret hänger med i svängarna. Framförallt med råvaror 
om vilka produkter som är vad.  

Kock 4 

Också Linköpings kockar lyfter att det skiljer i kompetens mellan inspektörer när det kommer 

till exempelvis erfarenhet och ålder. Buckley (2015) betonar att mer oerfarna inspektörer 
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karakteriseras som mer strikta vilket överensstämmer med Linköpings kockars uttalanden. 

Respondenterna i Linköping tar, precis som Norrköpings kockar, upp att inspektörers kunskap 

inom restaurangbranschen och yrkeslivet uppmuntras starkt av kockarna (Hoffstedt & Miss. 

2017). Tidigare studier stödjer detta resonemang då livsmedelsföretagarna anser att 

inspektören bör ha bättre insyn i restaurangbranschen och ska kunna sätta sin in i arbetet på 

verksamheten (Innala. 2014; Nyström & Olsson. 2015; Nevas m.fl. 2013). Om kockarna 

upplever att inspektörerna är väl insatta i branschen kan de förväntas få större förtroende och 

tillit för inspektörernas rekommendationer och uttalanden. Enligt Meyers m.fl. (2017) kan 

ökat förtroende, som tidigare nämnt, ge goda förutsättningar för tillsynsmyndighetens 

kommunikation med restaurangerna.  

En respondent uttrycker att inspektörer kan uppfattas som nitiska då respondenten inte alltid 

upplever kommentarer från inspektörerna som relevanta. Respondenten säger att det alltid går 

att hitta någon eller några punkter som inte är optimala om inspektören bara letar efter dem. 

Ett exempel som kocken tar upp är vilken relevans en trasig eller avsaknad kakelplatta har i 

ett kök. En kakelplatta i närhet till själva matlagningen kan enligt respondenten vara relevant 

att snarast åtgärda medan en platta längre bort i korridoren inte innebär samma typ av risk. 

Därför anser respondenten att det är viktigt att ha en dialog och bra kommunikation med 

inspektören angående dessa saker. Kock 1 uttalade sig på följande sätt angående nitiska 

inspektörer:  

Sen har man träffat såna som är lite… Kanske nitiska på vissa grejer som kanske inte är lika relevant egentligen. 
De får vara flexibla de också liksom […] men det går alltid att hitta någon eller några punkter. 

Kock 1 

Det här är något som också kockarna i Linköping tar upp då de menar att inspektörerna i vissa 

fall kan upplevas som strikta och för noggranna i sin bedömning också om restaurangerna är 

medvetna om att deras anmärkningar är nödvändiga (Hoffstedt & Miss. 2017). Innala (2014) 

uppmärksammar också detta och denna studiens respondenter menar att inspektörerna i vissa 

fall lägger fokus på fel saker och ibland också petitesser vilket gör det svårt för dem att ta 

inspektörernas uttalanden på allvar. Detta förväntas ha en negativ påverkan på parternas 

relation och bemötandet mellan dem.  

För att återgå till de genomförda intervjuerna med kockarna i Norrköping så upplevs 

bemötandet från kockarnas sida vid stressiga tillfällen som problematiskt enligt en 

respondent. Kocken uttryckte att tiden som inspektören kommer för en kontroll är viktigt för 
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deras trivsel och bemötande. Enligt kocken är det enklare för restaurangerna om inspektörerna 

kommer vid lugnare tillfällen i stället för i rusningstiderna för verksamheten. Respondenten 

visar ändå förståelse för att inspektörerna vill se hur de arbetar vid just de stressiga tillfällena. 

Följande citat beskriver hur kock 3 uttalade sig kring tiderna som inspektörerna kommer för 

kontroll: 

Vilka tider de kommer och ha lite mer, ja, säg att vi står här och det är brinnande prep så har det ju hänt att de 
kommer […] En gång när jag jobbade säsong kom de klockan nio en lördagskväll. Aa och det kanske inte var 
skitbra… kanske då de vill se hur vi jobbar. De kan ju ta det en vardag. Då kanske det är lugnare och så.  

Kock 3 

Tidigare studier betonar tiden som inspektörerna dyker upp som väsentlig då det ökar stressen 

för personalen om kontrollen sker vid rusningstiderna för restaurangen (Hoffstedt & Miss. 

2017; Rosenqvist. 2010). Rosenqvist (2010) belyser att kontroller vid rusningstider kan 

upplevas som illvilja från inspektörernas sida. Detta kan då påverka hur kockarna bemöter 

inspektörerna under dessa omständigheter. En utländsk studie visar att det mest idealiska för 

båda parterna skulle vara om inspektörerna ger besked angående kontroll en timma innan 

inspektion då det förväntas lugna restaurangen och dess personal samtidigt som utfallet av 

inspektionen inte förväntas kunna påverkas signifikant (Nwako. 2017). Enligt EG nr 882/2004 

(kap 1 paragraf 2) hade dock inte detta varit möjligt då den offentliga kontrollen i Sverige ska 

genomföras utan förvarning med undantag för revisioner.  

4.1.2 Bra bemötande, fungerande relation och ständiga förbättringar 
Följande del kommer att beskriva bemötandet utifrån studiens intervjuade inspektörer. 

Sammantaget uppfattar samtliga inspektörer bemötandet från restaurangerna som bra och att 

de har en fungerande relation. Inspektörerna ser att kockarna ständigt förbättrar sig, att de 

lyssnar och att bemötandet är bra trots obekväma situationer och känsliga frågor. Det här 

resultatet överensstämmer med respondenters uttalanden i studien av Rosenqvist (2010) då 

bemötandet från restaurangerna enligt inspektörer beskrivs som bra samt att restaurangerna 

har en öppen och positiv attityd gentemot dem. Studien lyfter också att en bra attityd från 

inspektörens sida ofta leder till ett bättre bemötande av restaurangerna.  

Samtliga intervjuer visar att inspektörerna anser att deras inspektioner och bemötande gör stor 

skillnad och att restaurangerna lär sig mycket vilket leder till förbättringar. Det är också 

tydligt att inspektörerna upplever att de får gehör för sina rekommendationer och 

anmärkningar från restaurangbranschen. En av inspektörerna beskriver att personen utgår från 

att restaurangerna vill göra rätt och att deras inspektioner är till för att skapa trygghet, både för 
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gästerna och restaurangerna. Inspektionerna leder enligt inspektörerna arbetet framåt och 

restaurangerna gör med tiden som inspektörerna vill. En respondent uttrycker också att om 

något inte har utförts efter rekommendationer och anmärkningar beror det oftast på att 

informationen inte nått fram till rätt ansvarig eller att ett protokoll har kommit bort. En annan 

respondent beskriver att det är på inspektionerna och vid bemötandet som kockarna kommer 

till insikt och tar lärdomar av kontrollerna. Inspektören beskriver att det sällan är problem att 

få verksamheterna att ändra på något som de anmärker på då restaurangerna är öppna för 

förändring. Det som respondenten tar upp som ett problem är dock avvikelser som 

återkommer, exempelvis vissa rutiner med rengöring. Då krävs det att inspektören motiverar 

och informerar mer till verksamheten så att problemet åtgärdas. Följande citat beskriver hur 

inspektör 2 och 3 uttalar sig kring hur inspektionerna och bemötandet gör skillnad för 

restaurangernas arbete med miljö och hälsa:  

Men överlag är det väldigt sällan problem att få dem att ändra på någonting. Det kan vara mer problem att det 
är återkommande. Att det blir åtgärdat och sedan glömmer de av sig igen med rengöring eller vad det nu kan 
vara... sen kommer det tillbaka. Då har det troligtvis gjorts rent åtminstone en gång där emellan men sedan inte 
fortsatt att hålla den standarden.  

Inspektör 2 

De lär sig ju. De får ju upp ögonen för vad de behöver lära sig för något när vi är ute på inspektioner. […] Man 
kan ju se på en trend på avvikelser från när jag började att det var mer på objekten och så. Nu blir det ju färre 
och färre. Upplever jag… desto mer vi är ute och träffar verksamhetsutövarna. Så det är klart att det blir 
skillnad när vi gör kontroll, det blir det ju. 

Inspektör 3 

Det här resultatet överensstämmer med inspektörers uttalanden enligt Rosenqvist (2010) som 

uttrycker att restaurangerna ständigt förbättrar sig, tar till sig av vad inspektörerna har att säga 

och att kunskapen kring miljö och hälsa i koppling till livsmedel har ökat. Enligt Innala 

(2014) är återkommande och kvarstående problem som respondenten tog upp ett vanligt 

tecken på bristande kommunikation vilket innebär att bemötandet och interaktionen i dessa 

fall behöver förbättras mellan inspektörerna och restaurangbranschen.  

En inspektör beskriver hur verksamheterna uppmuntras till förbättringar genom risk- och 

erfarenhetsklassificeringen som gör att verksamheterna får mindre kontrolltid och får betala 

mindre för inspektioner när de sköter sitt miljö- och hälsoarbete bra. Inspektören uttrycker sig 

på följande sätt angående klassificeringen av verksamheter och hur det påverkar deras arbete:  

Det är ju det här nationella systemet med A, B och C som är så pass bra att om vi förflyttar dem till en A 
verksamhet, som vi kallar det för, då blir det mindre tid som vi behöver vara på den verksamheten. och då blir 
det ju mindre avgift också. Det uppmuntrar ju vi åt andra hållet också då är det ju blir mer tid om vi ser att de 
inte riktigt hanterar sin verksamhet så som dem behöver göra. Då får de ju mer tid och mer kostnader! 
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Inspektör 4 

Det här överensstämmer med uttalanden från kockar i Norrköping. Kockarna i Linköping 

hade dock inte en lika positiv syn på risk- och erfarenhetsklassificeringen då ett förbättrat 

arbete med miljö och hälsa leder till mindre frekvent bemötande från inspektörerna (Hoffstedt 

& Miss. 2017). 

Två av fyra inspektörer som intervjuades beskriver att inspektörerna bör agera på ett visst sätt 

för att bemötandet ska genomföras så bra som möjligt. En inspektör betonar hur de måste 

bjuda in, fråga och möta önskemål från restaurangerna för att kunna bemöta kockarna och 

verksamhetsutövaren på ett sätt som är önskvärt för dem. Inspektören uttrycker ett behov av 

kartläggning av restaurangernas åsikter kring bemötandet från inspektörerna och 

miljökontoret för att de ska kunna förbättra tillsynsverksamheten. Inspektören visar stor vilja 

att förändra sig och anpassa sig mer till den som blir inspekterad. En annan inspektör 

beskriver att det är viktigt för en inspektör att vara nyfiken och ställa frågor. Den här 

inspektören visar ett intresse för restaurangbranschen och betonar att det är roligt att få större 

förståelse för hur branschen fungerar. Följande citat beskriver hur inspektör 1 och 4 uttalar sig 

kring deras egna bemötande:  

När man får reda på att vi kanske ska kommunicera på ett annat sätt eller informera på ett så måste vi också få 
reda på hur. Vi måste gå djupare. Det är nästa steg. Det är bättre att fråga! Bjuda in och möta! 

Inspektör 1 

Det gäller ju att vi ställer frågor och är nyfikna. Det är ju kul att förstå hur processer fungerar 

Inspektör 4 

Resultatet visar att inspektörerna brinner för sitt arbete och att de precis som kockarna anser 

att inspektörsyrket kräver stor praktisk erfarenhet då det inte räcker med endast teoretiska 

studier för att erhålla yrkesskicklighet. Detta understryker också Isenstam (2012) som också 

beskriver att den bästa skolan för inspektörer är att utöva yrket i verkligheten då det skiljer sig 

mycket mellan verksamheter och fall.  

Inspektörerna beskriver, som tidigare nämnt, en god relation till kockarna men att bemötandet 

kan variera mellan individerna de möter på samma sätt som kockarna beskriver att det skiljer 

sig mellan inspektörer. Två av fyra inspektörer betonar att det är olika hur mycket interaktion, 

utbyte och dialog som önskas av restaurangerna. Det kan skilja sig mellan hur mycket 

kockarna vill kommunicera och hur vänskaplig relation som önskas, menar inspektörerna. En 

inspektör belyser också att restaurangerna uppfattas ha ett professionellt intresse under 
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kontrollerna. En annan inspektör beskriver att vissa restauranger endast vill få ännu en 

inspektion avklarad medan andra visar stort intresse, frågar mycket frågor och vill ha ett stort 

utbyte.  Följande citat beskriver hur inspektör 1 och 2 uttalar sig kring skillnader mellan 

kockarna de bemöter på livsmedelskontrollerna:  

Det är ett professionellt intresse från många. […] Man ser ju lite olika på olika restauranger, vem som äger och 
vem som driver och vilken kultur man har. Vissa har en kultur att prata och vill väldigt gärna ha en relation om 
man har en kultur med relationsinriktade kontaktpunkter. Då vill man ju prata och få dem att bli vän med en 
nästan. Medans andra vill mer sakligt formulera sig… 

Inspektör 1  

Jag får i alla fall ofta ett väldigt bra bemötande och jag upplever att vi har en fungerande relation. Sedan 
märker man ju att vissa endast vill få kontrollen avklarad medans andra vill ha ett större utbyte och dialog. […] 
Det varierar väldigt mycket. Vissa vill bara checka av ytterligare en livsmedelskontroll utan allt för stor åverkan 
och andra är jätteintresserad och ställer väldigt mycket frågor och vill verkligen lära och ta till sig.  

Inspektör 2 

Samtliga inspektörer beskriver relationen och mötet som bra också i känsliga frågor, under 

stressade omständigheter samt när tuffa beslut tas, men att det krävs mer av inspektören. En 

respondent beskriver att en känslig fråga kan vara när de ställer krav på att verksamheten ska 

kontakta leverantören angående information om de varor som beställs till restaurangen. Enligt 

inspektören menar ofta leverantören att de inte säljer sådant som inte är acceptabelt för 

livsmedel. Dock önskar inspektören att restaurangerna inte endast godtar leverantörens ord 

utan själva ställer krav på mer djupgående information från dem. Restaurangerna har vid 

dessa känsliga frågor i vissa fall bemött inspektören med motargument och visat att frågan 

verkat överdriven eller onödig. Därför anser inspektören att det är viktigt att vid dessa 

tillfällen stanna upp, bemöta och visa förståelse samt försöka förklara bakgrunden och 

riskerna. En annan respondent betonar stämningen som positiv trots att de ibland kommer vid 

stressiga tidpunkter för kockarna. Inspektören visar förståelse för att kockarna under vissa 

tider kan vara stressade. Detta tar också en annan respondent upp som menar att inspektörerna 

ska ha förståelse och inte ta upp för mycket av restaurangernas tid. Respondenten uttrycker att 

de är där för att hjälpa och att de inte ska vara några motståndare till restaurangen. Därför 

menar inspektören att de inte vinner på att vara otrevliga. Bemötandet beskrivs också som bra 

när tuffa beslut tas om att en verksamhet behöver stängas på grund av sina avvikelser. 

Följande citat beskriver hur inspektör 1 och 3 uttalade sig kring bemötandet vid känsliga 

frågor samt vid stressiga förhållanden: 

Jag känner ändå att vi har en bra dialog också i dem känsliga frågorna. Men jag känner ju att då krävs det 
liksom att man stannar upp förstår dem lite och försöker förklara. I detta fallet var det så att dem började 
argumentera emot lite. Det märktes med kroppsspråk och mimik och liksom hur han pratade att det kändes som 
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en lite jobbig fråga och lite onödig men när vi gick därifrån förstod han ju varför. Det märktes att han tagit det 
ett steg vidare. Men det är jobbigt att acceptera ibland. […] Dem ser nog inte problematiken heller och förstår 
inte risken och faran som vi har koll på. Helheten och varför. Vi har ju mycket större bakgrund så det handlar ju 
om att bemöta det.  

Inspektör 1 

Jag tycker det är bra. Det är trevligt ofta. Det beror lite på hur man kommer också. Man kommer i värsta 
rusningen då kan det vara lite jäktigt men jag upplever att det ändå är en positiv stämning […] känns väldigt 
positivt och bra […] och då har vi märkt att det tjänar inget på att inte vara trevlig liksom. […] Vi är ju inte 
några motståndare här utan egentligen så hjälper vi dem också.  

Inspektör 3 

Inspektörerna upplever då att kockarna inte alltid anser att deras rekommendationer och 

förslag är nödvändiga vilket kan bero på att inspektörerna har större kunskaper kring 

bakgrunden, riskerna och problematiken än vad restaurangerna har. För att lösa dessa brister i 

bemötandet finns det ett behov av mer informationsspridning till verksamheterna. Detta 

innebär att inspektörerna uppmuntras ha djupare kunskaper kring restaurangbranschen på 

samma sätt som restaurangerna uppmuntras införskaffa mer kunskaper kring risker och faror 

kring livsmedel och dess hantering. Sammantaget kan båda parterna uppmuntras bli mer 

införstådda i varandras arbete för att skapa ett bättre bemötande och relation.  

4.2 Brister 
Samtliga respondenter, både inspektörerna och kockarna belyser olika brister med spridning 

av information när det exempelvis kommer till nya lagar och regler. Några inspektörer anser 

att det finns brister angående hur kockarna tar till sig och söker upp information om nya lagar 

och regler. Kockarna uttrycker också att de är medvetna om att det är verksamhetens ansvar 

att inhämta den informationen men att det är problematiskt hur de ska inhämta den och vart 

dem ska vända sig. Samtidigt menar kockarna att de inte alls eller sällan nås av utskickad 

information från miljökontoret vilket visar på en brist i informationsspridningen från 

kommunerna. Detta stämmer också med resultaten i den tidigare studien från Linköping som 

menar att det är ett bristande informationsarbete från miljökontoret (Hoffstedt & Miss. 2017).  

Följande citat beskriver hur Kock 3 och Inspektör 2 uttrycker sig kring restaurangbranschens 

inhämtning av information:  

Information? Det får jag typ inte alls. Det får man ta reda på själv i sådana fall. På Livsmedelsverket…och vad 
är det mer? 

Kock 3 

De flesta får nog det mesta (informationen) genom oss. […] Men jag kan inte säga att det är jättemånga som 
aktivt söker upp den typen av information själva.  
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Inspektör 2 

Det är verksamhetsutövarens ansvar att uppdatera sig angående nya regler och lagar (26 kap. 

19 § miljöbalken) och det nämns också av flera inspektörer. Problematiken i detta är att det 

inte alltid är verksamhetsutövaren som har det interna ansvaret i livsmedelshanteringen. Detta 

är en försvårande omständighet enligt Mygrens & Larsson (2015) då det kan skilja sig mellan 

vem som har det juridiska ansvaret och det interna livsmedelsansvaret. Detta kan enligt Fiske 

(1997) skapa ett kommunikationsglapp mellan sändare och mottagare då informationen som 

skickas ut sker till verksamhetsutövaren med det juridiska ansvaret. Det kan då uppstå ett 

kommunikationsglapp eftersom verksamhetsutövaren måste skicka informationen som 

inspektörerna sänder ut vidare till kockarna med det interna ansvaret i verksamheten vilket 

enligt Fiskes (1997) teorier kan skapa ett så kallat brus i kommunikationen. 

Linköpings och Norrköpings miljökontor har anordnat informationsträffar för 

verksamhetsutövarna inom livsmedel. Bristerna med dessa träffar är enligt inspektörerna 

frekvensen samt svårigheter att få verksamheterna att infinna sig på sammankomsterna. I 

Norrköpings kommun var det senast en träff för ett par år sedan. Då skickades inbjudningar 

till 1100 livsmedelsverksamheter och cirka 30 av dessa visade intresse och medverkade på 

mötet. I Linköpings kommun sker informationsmöten årligen riktat till en viss bransch inom 

livsmedel. Inspektör 3 och 4 uttalade sig på följande sätt angående informationsträffarna: 

Sen försöker vi ha de här träffarna också. Nu är det visserligen ett tag sen vi hade dem men för 2 år sen tror jag 
det var är en träff och bjöd in företagare. 

Inspektör 4 

Tyvärr så är det inte så jättemånga som kan komma vid varje tillfälle att vi har nog inte hittat något jättebra sätt 
riktigt. 

Inspektör 3 

Inspektörerna beskriver att mötena har varit uppskattade av de verksamheter som deltagit men 

att informationsträffarna inte sker lika ofta som inspektörerna önskar. Att antalet deltagare är 

lågt beror på olika faktorer enligt de intervjuade. En anledning är att den information som ges 

ut på mötena kan, enligt både kockar och inspektörer, uppfattas som för allmän och inte direkt 

riktad till deras specifika verksamhet utan passar snarare in på samtliga verksamheter i 

kommunen som arbetar med livsmedel. En annan faktor är att informationsträffarna 

marknadsförs via hemsida och utskick med brev till verksamhetsutövarna vilket en inspektör 

beskriver är ett hinder i informationsarbetet. Inspektör 2 uttalar sig på följande sätt angående 

brister i att skicka brev: 



29 
 

När vi försöker bjuda in dem till informationsmöten så skickar vi ett brev. Det där brevet verkar inte jättemånga 
läsa… 

Inspektör 2 

Från restaurangbranschens förmodas också brev inte vara effektivt alla gånger. I det 

preliminära insiktsresultatet för år 2017 visar NKI-mätningarna (Nöjd Kund Index) att 

verksamhetsutövare inom livsmedelsbranschen i Linköping inte vill ha information från 

tillsynsmyndigheten via brev då detta var det minst omtyckta sättet att ta till sig information. 

Insiktsresultatet bekräftar trenden från denna studiens resultat att brevutskick är en stor brist 

(SKL. 2018). Norrköpings kommun ligger exempelvis på tredje plats i Sverige på att vara 

digitaliserade med ett högt användande av sociala medier (Digitaliseringsrapport Sverige. 

2018). Ändå arbetar inte miljökontoret i Norrköping med digitala utskick av information då 

brev fortfarande används i stor utsträckning. 

En av inspektörerna reflekterar också över att kontrollrapporter efter inspektioner i vissa fall 

kommer bort när de skickas via brev. Breven är adresserade till verksamhetsutövaren och det 

är inte alltid att brevet når de ansvariga på verksamheten. Nyhetsbrev och information har 

också skickats ut med brev till verksamheterna. I Linköpings fall görs två utskick per år med 

brev och i Norrköping var det mer än ett år sedan något sådant utskick utfördes. 

Brevutskicken medför brister i kommunikationen och informationsspridningen. Brevets 

innehåll når inte alltid kockarna då breven skickas till verksamhetsutövaren eller 

verksamheten. Samtliga inspektörer påtalar att det finns problem med utskicken och de har 

också svårt att få återkoppling om verksamhetsutövare och kockar får till sig informationen. 

Inspektörerna menar att det är en avvägning vilken typ av information som brevet ska 

innehålla när det skickas ut då informationen ska vara relevant för många olika verksamheter. 

Kockarna upplever att den information som getts ut, precis som på informationsmötena, 

antingen inte har tillräcklig koppling till deras verksamhet eller att informationen är för 

allmän. Följande citat beskriver hur kock 3 uttalade sig kring information som restaurangen 

tagit del av från miljökontoret:  

De lämnade ju ett informationshäfte sist de var här liksom om lite grejer och sånt som man kollade igenom o så. 
Det gick ju snabbt. […] Det var ju bara allmän information och inget som var väsentligt så att säga. Det är 
sådant som man redan vet när man har jobbat 10 år i branschen. 

Kock 3  

Inspektörerna ser att språket kan vara ett hinder för kockarna och verksamhetsutövarna då 

informationen måste vara lättläst och inte för byråkratisk. Inspektörerna menar också att 
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språkliga barriärer kan begränsa inspektörernas kommunikation med 

livsmedelsverksamheterna. Samtliga inspektörer som har intervjuats nämner att det svenska 

språket i både tal och skrift kan medföra oklarheter hos restaurangerna. Det här resultatet 

överensstämmer med andra studier då språkliga barriärer är ett vanligt problem när 

livsmedelsinspektörer ska kommunicera till kockar och verksamhetsutövarna (Innala, 2014; 

Rosenqvist, 2010; Hallberg & Larsson. 2011). Om inspektörer sprider information med 

svårförståeligt språk menar Hedenqvist (2002) att intresset och trovärdigheten skulle kunna 

minska hos mottagaren som i detta fall är kockarna. Ett avancerat och fackligt språk kan leda 

till att kockarna antingen upprörs och känner sig respektlöst behandlade eller att de imponeras 

av inspektörens kunskaper (Hedenquist. 2002). För att minimera missförstånd uppger 

inspektörerna att de vanligtvis frågar efter inspektion om kockarna eller verksamhetsutövaren 

har några andra frågor som rör verksamheten och kontrollen. Enligt Innala (2014) krävs det en 

tydlig kommunikation för att minimera denna problematik med språkbarriärer. Slutrapporten 

som formuleras efter en inspektion måste vara tydlig och byråkratisk då det är ett 

myndighetsbeslut som presenteras. I detta beslut måste det också framgå att det går att 

överklaga och slutrapporten ska vara sakligt korrekt skriven enligt EG nr 882/2004. Enligt en 

inspektör är det inte vanligt att en bedömning om avvikelse överklagas av verksamheten då 

det finns ett förtroende för inspektörerna. Inspektör 3 uttalar sig på följande sätt angående 

överklagande av avvikelser:  

Det finns ju också en möjlighet att överklaga om man har fått ett beslut men det är ju väldigt sällan vi får någon 
överklagan på att vi har ställt för stora krav, det är oftast lättast att bara lösa det och kanske klokt att göra det 
också. 

Inspektör 3 

Linköpings och Norrköpings miljökontor har enligt inspektörerna tidigare använt sin hemsida 

och sociala medier för att nå ut till allmänheten med information. Satsningen på sociala 

medier som användes var exempelvis Facebook. Ett av miljökontoren har pausat sin 

informationsspridning och Facebook används inte längre. En inspektör menar också att det 

kan vara känsligt för ett miljökontor att använda Facebook som informationskanal då det lätt 

kan uppfattas som att miljökontoret går hårt ut med information och är strikta. Brist på 

resurser beskrivs av inspektörerna som det största problemet för att arbeta med 

informationsspridning på sociala medier. Att använda Facebook som direktkanal kräver 

resurser då det enligt en inspektör bör finnas någon inloggad och tillgänglig som kan svara på 

frågor från livsmedelsverksamheterna. Inspektören menar att miljökontoret måste hushålla 

med de redan befintliga resurserna och fokusera på deras primära uppgift som är 
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livsmedelskontroll av verksamheter. I fråga om hur resurser fördelas i kommunen beskriver 

inspektören att politikerna prioriterar andra frågor mer än livsmedelskontroller och 

miljöarbetet. Inspektör 4 uttalar sig på följande sätt angående resurser:  

Vi får fixa resurserna om hur vi kan göra det (informera) i sådana fall. Har man en Facebooksida så upplever vi 
att någon måste kunna svara på den. […] Och då kan man inte vänta flera dagar att svara utan det är ju det som 
är så bra med sociala medier att det ska gå ganska snabbt. [..] Vi får hushålla med resurserna, det måste vi 
göra. Kärnverksamheten måste vara kontroll.  

Inspektör 4 

Inspektörerna problematiserar att när utbrott av tillexempel salmonella sker i kommunen 

fokuserar de på att nå ut till verksamheterna med information kring detta vilket tar både tid 

och kräver ekonomiska resurser. Andra olägenheter som matfusk kräver också resurser då 

inspektörerna både måste hålla sig uppdaterade, inspektera vid anmälningar och genomföra 

planerade inspektioner. Följande citat beskriver hur inspektör 3 tänker kring resurser:  

Om man ska hinna med informerande så behöver man resurser. Både lära sig själv och vara ute. Det är tajt med 
sådant nu. […] Visst hade det varit bra att ha en person som bara jobbade med information och rådgivning. 
Men just nu har vi inte de resurserna. 

Inspektör 3 

4.3 Förbättringsmöjligheter 
Både de intervjuade kockarna och inspektörerna lyfter förslag till förbättringar i arbetet med 

livsmedelskontroller och informationsspridning. Som nämnt innan beskriver kockar i både 

Norrköping och Linköping att de har stort förtroende för inspektörerna men lyfter att de vill 

ha en bättre relation och få mer information från miljökontoret (Hoffstedt & Miss. 2017). 

Samtidigt som studiens intervjupersoner presenterar flertalet brister beskrivs också ett antal 

förbättringsförslag vilket detta kapitel behandlar. En av kockarna lyfter exempelvis 

förbättringsförslaget att proaktiv informationsspridning vore ett effektivt sätt för miljökontoret 

att arbeta på. Kock 1 uttalar sig på följande sätt om proaktiv informationsspridning: 

Så kanske mer av den informationen och kunna ha den dialogen […] ha lite typ proaktiv information från deras 
sida. 

Kock 1 

Kockarna i studien lyfter att de främst vill ha proaktiv information vid förändringar som nya 

lagar och regler. Det här överensstämmer med tidigare studier då specifikt information om 

nya lagar och arbetssätt efterfrågats av restaurangerna (Olsson & Nyström. 2015; Hoffstedt & 

Miss. 2017).  
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När det handlade om inspektionerna kom både inspektörerna och kockarna med 

förbättringsförslag. En inspektör nämner att fler inspektioner kan genomföras om kontrollerna 

som utförs i dagsläget har blivit kortare och mer effektiva. Inspektören menar att den hellre är 

på fler kortare besök hos restaurangverksamheten än sällan och länge. En 

förbättringsmöjlighet som kockar i Norrköping ser är mer frekventa besök för att skapa en 

bättre relation med inspektörerna. En kock beskriver att det kanske vore bättre om de kunde 

komma oftare och göra mindre kontroller. De vill också se förbättringar när det kommer till 

kommunens spridning av information. Detta resultat överensstämmer också med Linköping 

kockar som uttrycker samma förbättringsförslag (Hoffstedt & Miss. 2017). Följande citat 

beskriver hur kock 4 och 2 uttryckte sig kring mer frekventa besök:  

Det vore trevligare om de kunde komma och förbättra relationen och komma och snacka skit. 

Kock 4   

Att det inte behöver bli en hel full kontroll liksom eller om de ska ha mer tid att komma hit mer så tror jag de 
förstår hur det fungerar eller hur ställena funkar och då tror jag att de kan tar utifrån det och inte göra så 
många riktiga kontroller. 

Kock 2 

Tidigare studier som har fokuserat på livsmedelsinspektörers kommunikation med 

livsmedelsverksamheter menar att om inspektörerna kommer oftare till restaurangerna och får 

insyn i verksamheten så kan inspektörerna förbättra sin kunskap och lägga fokus på de 

viktigaste sakerna (Innala. 2014). 

Både kockar och inspektörer har uttryckt förbättringsförslag och förbättringsmöjligheter 

angående miljökontorets och inspektörernas informationsspridning. Från inspektörernas sida 

beskrivs främst förbättringar med koppling till digitaliseringens utveckling på olika sätt. En 

inspektör nämner att en förbättringsåtgärd kunde vara att effektivisera digitala moment och 

lägga mer energi på informationsspridning och att kommunicera med kockarna. Eftersom 

inspektörerna har uppfattat bristerna med utskick via brev presenterades bland annat förslag 

angående att effektivisera utskicken för att kunna rikta och anpassa informationen för olika 

verksamheten samt sprida information mer frekvent. Ett förbättringsförslag som lyfts av både 

kockar och inspektörer i studien är då också mer riktad information till verksamheterna. En av 

inspektörerna reflekterar kring att det kan vara bättre att skicka ut mindre information oftare. 

Följande citat beskriver hur inspektör 2 uttalade sig kring mer digitaliserad, riktad och 

frekvent informationsspridning till verksamheterna:  
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Tänka lite mer och inte bara göra på det gamla vanliga sättet! […] Vi kan försöka få ut mer riktad information 
till dem verksamheter man tror kan vara berörda så att dem inte behöver läsa om sådant som absolut inte berör 
dem. Utveckla det digitala mer vilket gör att det kanske är lättare att få ut anpassad information och då kanske 
det blir lättare att få ut mindre information vid flera tillfällen än bara dem här två gånger per år. […] Vi kan 
försöka få ut mer riktad information till dem verksamheter man tror kan vara berörda så att dem inte behöver 
läsa om sådant som absolut inte berör dem. 

Inspektör 2 

I det preliminära insiktsresultatet för år 2017 visar NKI-mätningen att E-post var det 

kontaktsätt som livsmedelsföretagen föredrog allra mest och därefter föredrog kockarna att bli 

kontaktade genom ett personligt möte (SKL, 2018). Därför är E-post att föredra hos kockar 

när det kommer till kontaktsätt och informationsspridning. Flera av kockarna som 

intervjuades uppmärksammade att de gärna blir kontaktade med E-post angående exempelvis 

nya regler och lagar. Inspektörerna i studien beskriver också att E-post har efterfrågats. 

Inspektör 2 uttalade sig på följande sätt angående E-post som kontaktsätt:  

När vi har ringt runt och frågat dem som fått inbjudningarna så har de också efterfrågat mail. ”Skicka ett mail 
så läser vi det”, brukar svaret vara.  

Inspektör 2 

Enligt inspektörerna riktar miljökontoren sin information där det uppfattas behövas som mest. 

Inspektörerna beskriver att miljökontoren informerar och bygger sin informationsspridning på 

den problematik de ser ute på inspektionerna. Informationen kan dock i vissa fall upplevas 

som för grundläggande för kockar som har erfarenhet med hygien och miljöarbete, menar 

inspektörer och kockar. Med mer riktad information är det enligt Larsson (2014) lättare att 

anpassa språket och innehållet efter verksamheten för att minska kommunikationsglapp. I 

tidigare studier belyses också vikten av en hållbar kommunikation och hur beroende den är av 

just språket i texter när inspektörer gör sina utskick (Innala. 2014). Hedenvist (2002) 

beskriver att intresset hos mottagaren kan minska om kockarna i detta fall upplever att 

budskapet som inspektörerna försöker förmedla inte är angeläget för dem. Enligt Davenport & 

Prusak (1998) är det först när mottagaren uppfattar informationen som tillräckligt relevant 

som individen kan ta till sig den vilket motiverar förbättringsförslaget riktad information 

ytterligare.  

Ett förbättringsförslag som kom upp från samtliga inspektörer är ett ökat nationellt samarbete 

mellan miljökontoren och Livsmedelsverket. Livsmedelsverket har flera uppdrag och en av 

dessa är att leda och samordna livsmedelskontroller i landet och agera expert- och 

centralkontrollsmyndighet på livsmedelsområdet. (Livsmedelsverket. 2017c). Inspektörerna 
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beskriver problematik kring tillgången på resurser för att utveckla informationsspridning och 

skapa informationsmaterial. Det material som skapas får dessutom inte får gå emot 

Livsmedelsverkets förordningar eftersom de ses som myndigheternas expertorgan inom 

livsmedel (Livsmedelslag. 2006:804). Därför skulle ett större samarbete kunna vara ett 

effektivt sätt skapa mer riktat informationsspridning till restaurangbranschen, menar 

inspektörerna. En inspektör beskriver att Livsmedelsverket skapar bra material som 

miljökontoren i landet sedan tolkar och försöker anpassa till verksamheterna i kommunen. 

Inspektör 1, 2 och 3 uttalade sig på följande sätt angående informationsspridning och 

samarbete med Livsmedelsverket:  

Jag tänker ju främst Livsmedelsverket då som en central aktör skulle kunna jobba mer med det för att ha 
lättillgänglig information. 

Inspektör 2 

Vi får ju dels mycket information från Livsmedelsverket och dem kan ju sätta upp direktiv och bygga upp en 
kunskapsbank. Det kräver mycket resurser att göra det på ett bra sätt och man måste ju förnya sig och länka till 
kunskap på alla håll. Varje kommun kan inte göra själv utan ett samarbete behövs. 

Inspektör 3 

Livsmedelsverket har fantastiskt mycket information så det är ju den kanalen verksamheterna måste hitta. För 
varför ska vi sitta och göra dubbeljobb? 

Inspektör 1 

Sammantaget finns en tydlig trend att inspektörerna vill ha ett utökat samarbete med 

Livsmedelsverket då många av dem anser att det finns mycket bra material men att det kan 

vara svårt för restaurangerna att hitta informationen och sålla ut vad som är relevant för just 

dem. Inspektörerna nämner också att samarbetet mellan de olika kommuner i Östergötland är 

positivt då de bland annat delar operativa mål i form av att förbättra dricksvattnet men också 

på inspektioner då de har samsynsinspektioner för att utveckla sitt arbete med kontroller. 

Initiativet kallas för MÖTA (Miljösamverkan Östergötland) och är ett samarbetsprojekt med 

de 13 kommuner i länet (Länsstyrelsen. U.å).  

Inspektörerna i Norrköping beskriver förbättringsmöjligheter kring deras telefonkontakt med 

verksamheterna och därför prioriterar kontoret uppstarten av ett kontaktcenter som ska göra 

det lättare för exempelvis restauranger att ringa och ställa frågor. I Linköping har kommunen 

ett kontaktcenter där frågorna kring livsmedel och miljö kan besvaras av en inspektör 

(Linköpings kommun. 2017b). Norrköpings inspektörer är mycket positiva till förändringen 
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och en inspektör uppmärksammar att det nya kundcentret bör ha en bred expertis om bland 

annat livsmedelskunskap. Inspektör 3 uttrycker sig på följande sätt:  

Kanske ha någon som sitter i det här kontakcentret som har livsmedelskunskap, för att ha den här expertisen. 

Inspektör 3 

I och med att ett kontaktcenter kommer utveckla i Norrköping menar en inspektör att 

miljökontoren behöver bli bättre på att uppmuntra kockarna att kontakta 

livsmedelsinspektörerna om de har frågor. Från båda sidorna upplevs det att inspektörerna och 

kockarna saknar ett forum och en mötesplats och därför är ett förbättringsförslag att skapa en 

sådan. Ett förslag på att öka relationen och informationsspridning är mötesplatsen sociala 

medier i form av exempelvis Facebook. Båda kommunerna har använt sig av Facebook för att 

sprida information till allmänheten men miljökontoren använder inte sociala medier för att 

rikta information till restaurangbranschen. Kockarna är positiva både i Linköping (Hoffstedt 

& Miss. 2017) och i Norrköping till att få mer information om miljö och livsmedelshygien 

från miljökontoret.  
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5. Diskussion 
Sammantaget beskriver samtliga respondenter relationen mellan restaurangerna och 

miljökontorens inspektörer som väl fungerande och att bemötandet är positivt i de flesta 

situationerna. Parterna har ett förtroende för och respekterar varandra vilket är något som 

både Hedenqvist (2002) och Meyer m.fl (2017) betonar som viktigt för att förmedla ett 

budskap och lyckas med kommunikationsarbetet. Inspektörerna karakteriseras av kockarna 

som flexibla, hjälpsamma och kompetenta samt att de kommer med bra rekommendationer 

kring hur verksamheten kan förbättras. Kockarna beskrivs av inspektörerna som att de har ett 

professionellt intresse och att de visar ständiga förbättringar. Även om bemötandet under 

kontrollerna upplevs som stabilt och positivt beskriver kockarna en brist på 

informationsspridning och kommunikation. Inspektörerna uttrycker också att de uppfattar en 

önskan från restaurangernas sida att de ska informera mer. Detta sammanställda resultat 

stämmer överens med den preliminära NKI-mätningen då bemötandet rankades högst av 

livsmedelsverksamheterna och informationen från miljökontoret uppgav verksamheterna att 

de var minst nöjda med (SKL. 2018). Enligt Meyer m.fl. (2017) visar verksamheter som har 

ett förtroende för inspektörer och tillsynsmyndigheten störst framsteg i arbetet med miljö och 

hälsa. Bemötandet och relationen är även avgörande enligt Meyer (2017) för att skapa ett 

stabilt kommunikationsarbete. Det sammantagna intrycker är därför att Norrköping och 

Linköpings miljökontor har goda förutsättningar för det framtida informations och 

kommunikationsarbetet.  

Utifrån studiens resultat finns det flera brister med kommunens sätt att sprida information via 

exempelvis brev. En av anledningarna kan vara att breven är adresserade till verksamheten 

eller verksamhetsutövaren som inte alltid har det interna köksansvaret. Därför är det inte alltid 

säkert att kockarna som har detta ansvar tar del av brevets innehåll. En annan brist är att 

miljökontoren får svårt att rikta sin information med brev eftersom det främst sker 

massutskick till livsmedelsverksamheter i allmänhet. Det kan därför upplevas av många 

kockar som att informationen som skickas med brev är för allmän. Språket kan i vissa fall 

vara för svårt för kockar som ska ta till sig informationen (Innala. 2014). En åtgärd för att 

effektivisera informationsutskicken är att miljökontoren utvecklar sina digitaliserade verktyg 

som E-post och sociala medier. Fördelen med E-post är att det lättare går att rikta 

informationen och dela upp olika utskick till olika målgrupper (Fariborzi & Zahedifard. 
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2012). Den preliminära NKI-mätningen visar att livsmedelsverksamheter föredrar E-post före 

brevutskick (SKL. 2018). Enligt SOU 2010:4 är E-post ett effektivt sätt att sprida information 

på. Transportstyrelsen har sedan i början av 2018 effektiviserat sina utskick till digital post för 

att bidra till en bättre miljö och samtidigt göra det enklare för medborgarna eftersom det har 

funnits en efterfrågan även där att få information via digitala brev. Totalt är det mer än två 

miljoner av Sveriges invånare som får digitalt brev istället för pappersutskick från 

myndigheter (Transportstyrelsen. 2018). 

Enligt en inspektör bör miljökontoren uppmuntra restaurangbranschen mer att kontakta dem 

vid frågor. Miljökontoren har utvecklat eller håller på att utveckla kontaktcenter dit 

verksamheterna kan vända sig för information. Flera inspektörer belyser kontaktcentret som 

en stor tillgång i informationsarbetet. Viktigt i detta fall är då som inspektören belyser att 

uppmuntra restaurangverksamheterna att kontakta miljökontoren via denna 

kommunikationskanalen. Därför kan informationsspridning kring denna kanal bli nödvändig. 

Denna förbättringsåtgärd kan till viss del säkerligen tillfredsställa båda kockarnas och 

inspektörernas efterfrågan på en mötesplats för parterna.    

Flera inspektörer menar att miljökontorens fokus i första hand ligger på verksamheter där det 

finns störst risker och därför läggs även mest resurser på informationsspridning kring detta. 

Det här innebär att restaurangerna i de låga risk- och erfarenhetsgrupperna inte prioriteras till 

lika stor del som de i högre riskgrupperna. Restaurangerna uppmuntras av miljökontoren att 

producera mer och mer säkra livsmedel vilket gör att de då med tiden inte behöver lika 

mycket kontrolltid. Detta gör att kostnaderna för tillsynen minskar för 

restaurangverksamheterna vilket ur den ekonomiska aspekten sågs som positiv enligt en kock 

som intervjuats i studien. Den tidigare studien av Hoffstedt & Miss (2017) tyder dock på ett 

missnöje från kockarnas sida då en låg risk- och erfarenhetsgrupp innebär minskad interaktion 

och bemötande. Det kan anses vara fördelaktigt att lägga resurser även på de restaurangerna 

med lägre risker för att förhindra avvikelser innan de uppstår. En av kockarna lyfter behovet 

av mer proaktiv informationsspridning vilket ses som ett viktigt informationsarbete för 

livsmedelstillsynen enligt SOU 2009:08. Därför kan det upplevas som motiverat att förse 

restauranger även inom en låg riskgrupp med mer information. Brist på information skulle 

kunna leda till att restauranger inte är tillräckligt uppdaterade vilket i sin tur kan leda till 

avvikelser inom miljö och hälsa. Detta kan resultera i att restaurangen på sikt hamnar i en 
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högre riskgrupp som då kräver mer kontrolltid och resurser. God tillgång till information 

skulle dock kunna hålla restaurangen uppdaterad vilket kan leda till att en fortsatt god 

standard bibehålls eller en potentiellt förbättrad standard. Då skulle verksamheten kunna 

stanna i en låg riskgrupp som då inte är i behov av mer kontrolltid och resurser. Följande 

resonemang illustreras nedan (Se illustration 2):  

 

 

(Illustration 2: Beskrivning av potentiella följder av brist på information gentemot tillgång till information för 

restaurangverksamheter) 

Utifrån samtliga respondenters upplevelser om förbättringsmöjligheter kan ett sammanställt 

förbättringsförslag utformas kring hur informationsspridningen kan förbättras från 

miljökontoren till kommunens restauranger. Respondenterna önskade sammanfattningsvis 

mer proaktiv och riktad informationsspridning via ett mer digitaliserat media. Mer frekvent 

informationsspridning efterfrågades också som önskas vara kort och koncis information på ett 

lättillgängligt sätt vilket även Nonaka & Takeuchi (1994) betonar då information endast har 

ett värde om mottagaren kan ta till sig den. Nonaka & Takeuchi (1994) menar att detta kan 

uppnås genom att bryta ner informationen och göra den mer tillhanterlig för mottagaren. 

Informationsspridningen önskas även inte ta upp för mycket av miljökontorens resurser. 
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Författarnas rekommendationer är därför att miljökontoren kan informera ut mindre 

information vid flera olika tillfällen riktat till specifika typer av verksamheter. För att rikta 

informationen skulle restaurangerna kunna kategoriseras utifrån erfarenhetsklassificeringen 

eller riskklassningen och då informeras om relevanta aspekter inom respektive klass. En A-

verksamhet kan exempelvis efterfråga annan typ av information än C-verksamheterna då de 

enligt Livsmedelsverket (2013) anses producera livsmedel på olika nivåer med avseende på 

livsmedelssäkerhet. Det här kan leda till en minskning av kommunikationsglapp enligt 

Larsson (2014) då informationen kan anpassas till mottagaren. Hedenqvist (2002) och 

Davenport & Prusak (1998) betonar även vikten av riktad information för att den ska tas emot 

av mottagaren. Informationen bör också spridas frekvent för att upprätthålla 

kommunikationen och relationen mellan parterna. Det är enligt resultatet speciellt viktigt att 

informera vid nya regler och sätt att arbeta efter och detta kan bli en betydelsefull del av 

miljökontorens proaktiva informationsspridning. Detta kan då informeras genom förslagsvis 

E-mail eller sociala medier som efterfrågades av kockarna. Det är också väsentligt att fortsätta 

utgå från problematiken som inspektörerna ser ute på kontrollerna och informera om detta. 

För att minimera användandet av resurser kan miljökontoren hänvisa till och använda sig av 

Livsmedelsverkets material vilket även minimerar risken för att informationen inte ska 

överensstämma med Livsmedelsverkets ståndpunkter. Ett större samarbete mellan 

miljökontoren och Livsmedelsverket skulle då kunna underlätta informationsspridningen 

enligt inspektörerna. Oavsett risk- och erfarenhetsgrupp kan flertalet förbättringsförslag som 

studien producerat appliceras på flera olika livsmedelsverksamheter och inte endast 

restauranger i låga riskgrupper eller inom The White Guide.  
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6. Slutsats 
Resultaten visar att relationen mellan kockar och inspektörer i Linköping och Norrköping är 

god och att det finns ett förtroende och en respekt för varandra. Informationsspridningen från 

miljökontoren är enligt respondenterna inte tillräckligt effektiv i dagsläget. Det finns brister 

när det kommer till spridningen av information, kontaktsätt, informationsmöten, språk, 

resurser och att besök från inspektörerna sker för sällan. Parterna är ense om att mer 

kommunikation och informationsspridning krävs för att förbättra arbetet i att producera säkra 

livsmedel. Förbättringsförslag lyfts angående digitaliserade lösningar, mer frekventa besök 

från inspektörer, proaktiv informationsspridning, mer samarbete mellan inspektörer och 

Livsmedelsverket samt mer riktad information som är kort, koncis och lättillgänglig.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide restauranger 
 

1. Hur lång erfarenhet har du av restaurangbranschen?  
2. Vad har du för befattning i köket? Hur länge har du haft den befattningen? 

 
3. Hur mycket erfarenhet och samarbete har du haft med 

livsmedelsinspektörer under hela din tid? Vad har du för syn och 
uppfattning?  
 

4. Vad tycker du om livsmedelsinspektörernas kompetens? 
Följdfråga: Skiljer det sig mellan inspektörer?  
 

5. Hur motiverar och uppmuntrar livsmedelsinspektörerna er att förbättra ert 
arbete med miljö och hälsa?  
 

6. Anser du att inspektörernas krav och anmärkningar är rimliga och 
förståeliga? 
Ge gärna exempel! När har dem varit det och när har dem inte varit det? 
 

7. När det kommer nya regler och nya sätt att arbeta efter 
a) Hur får ni den informationen och vem ansvarar för att inhämta den? 
b) Känner du att kommunen informerar er om dessa saker?  
 

8. Finns det någonting som inspektörerna eller kommunen skulle kunna 
förbättra i sitt arbete kring miljö och hälsa enligt dig?  
 

9. Är det någonting som du skulle vilja berätta angående relationen till 
kommunen och deras inspektörer?  
 

10.  Skulle det vara okej med dig att få återkomma om vi har några fler frågor 
eller förtydligande av dina svar?  
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Bilaga 2 – Intervjuguide livsmedelsinspektörer 
 

1. Hur länge har du arbetat med inspektioner inom livsmedel? 
- Vad har du för utbildning i bakgrunden?  
 

2. Hur upplever du relationen till kommunens restauranger och deras 
anställda som ni träffar på vid inspektionerna?  
- Bemötandet när ni kommer 
- Visar stort intresse? 
 

3. Hur motiverar och uppmuntrar ni på miljökontoret restaurangerna att 
förbättra deras arbete med miljö och hälsa?  
 

4. Upplever du att restaurangerna har förståelse för era rekommendationer 
och anmärkningar?  
- Ge gärna exempel. När visar dem förståelse och när gör dem det inte? 
 

5. Vad finns det för svårigheter och barriärer med att nå ut till kockarna?  
- Ex att föra fram lagar, lagtexter osv?  
 

6. Upplever du att restaurangerna på ett tillfredställande sätt uppdaterar sig 
angående nya regler och lagar?  
- Vart får dem information om nya regler och lagar ifrån upplever du? Är det ett 
hållbart och bra sätt att få information? 
 

7. Vad anser du är barriärerna för informationsarbetet från miljökontoret till 
restaurangbranschen? 
- Vilka faktorer är barriärer? Tid, resurser, arbetssätt etc. 
 

8. Vad anser du att ni inspektörer och miljökontoret kan göra för att förbättra 
informationsspridningen och relationen till kommunens restauranger? 
- Finns det något ni gör i dagsläget som du tycker kan förbättras ytterligare? 
- Finns det något ni inte gör idag som du anser att ni skulle kunna börja med?  
 

9. Är det något som du vill berätta om: 
- informationsspridningen från kommunen till restaurangerna 
- Er relation 
- Förbättringsmöjligheter  
som vi inte har pratat om?  
 

10. Skulle det vara okej med dig att få återkomma om vi har några fler frågor 
eller förtydligande av dina svar?  

 


