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Sammanfattning 
Livsmedelsinspektörernas arbetsuppgift är att kontrollera att lagen om hantering av livsmedel 

efterföljs av restaurangägare. För att göra detta krävs ett gott samarbete med en effektiv 

kommunikation. Syftet med denna studie är att analysera hur kommunikationen upplevs 

mellan livsmedelsinspektörer och restaurangägare. Vilka hinder förekommer vid 

kommunikationen mellan livsmedelsinspektörer och restaurangägare samt vad som kan 

förbättras? Den metod som används inför denna studie är intervjumetodik med analysformen 

öppna men strukturerade intervjuer. Detta innebär att intervjufrågorna är en sammansättning 

av redan gjorda frågor, men som kan utvecklas av den person som svarar på frågorna under en 

intervju. Sammanlagt intervjuades sju personer, tre restaurangägare samt fyra 

livsmedelsinspektörer. Resultatet från intervjuerna visade att kommunikationen inte fungerade 

mellan livsmedelsinspektörerna och restaurangägarna. Detta berodde främst på brister 

gällande det svenska språket samt kulturella skillnader. Det är viktigt att kommunikationen 

fungerar mellan de berörda parterna då det gäller säkerheten med livsmedelshanteringen. Med 

en effektiv kommunikation kan ett samarbete främjas och kommunicering om risker 

förbättras.  
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1.0 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Miljö är ett brett område som innefattar många parametrar, hälsa för människor är bara en av 

alla parameter som krävs för att uppnå en god miljö. För att uppnå en god hälsa förutsätts det 

att det finns en god omgivning för människor att visats i. Med detta förutsätts även att 

livsmedelhanteringen är säker så att människor inte behöver känna osäkerhet kring det de äter. 

I dagens samhälle finns det en rad olika yrken som arbetar med att miljön för människor inte 

förändras och att deras hälsa är i ett fortsatt gott skick. Ett av alla yrken som aktivt arbetar 

med att upprätthålla en god miljö, som människor kan vistas i, är inspektörer. En inspektör 

kan arbeta inom många olika områden såsom hälsa, miljö och livsmedel. För att skydda 

konsumenter från bakterier och ohälsa är det livsmedelsinspektörernas uppgift att säkra 

livsmedel. För att kunna säkra livsmedel för konsumenter har en del riktlinjer skapats för 

hanteringen av livsmedel (Brådenmark, 2010). Det gäller inte bara butiker som hanterar redan 

förpackade livsmedel, utan även restauranger och större fabriker som tillverkar livsmedel 

innan det sänds ut till butiker och restauranger omfattas av dessa riktlinjer. 

 

Ansvarsfördelningen av kontroller av livsmedelsanläggningar är uppdelad i tre olika nivåer. 

Livsmedelsverket bedriver kontroll på den statliga centrala nivån medan Länsstyrelsen 

ansvarar för vissa uppgifter på regional nivå (Israelsson, 2006). På den lokala nivån bedriver 

kommunerna kontrollansvaret för verksamheter, med detta avses livsmedelsinspektörerna. 

Grunderna för hur ansvarsfördelningen är uppbyggd och hur kontrollansvaret fördelats finns 

att hämta i livsmedelslagen (2006:804). Vidare finns information i livsmedelsförordningen 

(2006:813) om att regeringen har föreskrivit berörd kontrollmyndighet att det i normalfallet är 

samma myndighet som har hand om registrering av livsmedelsanläggningar. 

Livsmedelsverket har kontroll över de största och mest komplicerade 

livsmedelsanläggningarna exempelvis slakterier och styckningsanläggningar. Men till största 

del handlar Livsmedelsverkets arbete om att ge stöd och råd till de regionala och lokala 

kontrollmyndigheterna (Israelsson, 2006). De råd och stöd som innefattas är information till 

kontrollmyndigheter, utbildning av politiker och tjänstemän. Den årliga rapporteringen som 

skall lämnas av kommunerna in för att kontrollera deras arbete, utgör även en del av 

Livsmedelsverkets arbetsuppgifter. Länsstyrelsen har såsom Livsmedelsverket 

arbetsuppgiften att ge råd och stöd till kommuner (Israelsson, 2006). De arbetar med att 

samordna verksamheten i en kommun med andra kommuner så att dessa skall arbeta så 

effektivt som möjligt och även bidra till att kommunerna arbetar mer likt varandra. När en 

kommun har fattat ett beslut är Länsstyrelsen den första instansen att överklaga till enligt 31§ 

i livsmedelslagen (2006:804). Som det redan har beskrivits har Livsmedelsverket den 

övergripande kontrollen och ansvaret för livsmedelsanläggningar men det är kommunerna 

som ansvarar för kontrollen av de flesta anläggningarna. Vanligtvis är det kommunens miljö- 

och hälsoskyddsnämnd som har ansvaret för besluten men besluten fattas av inspektörerna.       

 

För att kontrollmyndigheter såsom livsmedelsinspektörer i en kommun skall genomföra 

inspektioner på livsmedelsanläggningar på bästa sätt har Livsmedelsverket upprättat en 
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vägledning om offentlig kontroll (Brådenmark, 2010). Denna vägledning utgår från kraven i 

lagstiftningen om Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig 

kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen 

samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd.  Vägledningen utgår även från 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 om fastställande av särskilda 

bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung 

avsedda att användas som livsmedel. För att tydliggöra är det dessa lagar som vänder sig till 

kontrollmyndigheterna. Sedan finns det branschriktlinjer som livsmedelsföretagaren kan följa 

för att bättre och lättare kunna uppfylla livsmedelslagstiftningens krav (Svensk servicehandel 

& Fast food, 2009). Förutom EG förordningar finns livsmedelslagen (2006:804) och 

livsmedelsförordningen (2006:813) som både kontrollmyndighet och verksamhetsutövare 

skall följa. Lagstiftningen som berör livsmedel är väldigt omfattande och många gånger 

väldigt komplicerad (Israelsson, 2006). Livsmedelsinspektörerna har en omfattande 

arbetsbörda eftersom de skall bedriva kontroller på många olika verksamheter och är de första 

som kommer i kontakt med verksamhetsutövare, som restaurangägare, samt är de som 

etablerar grunden för ett samarbete.  

 

För att uppnå en god säkerhet kring våra livsmedel krävs en effektiv kommunikation mellan 

livsmedelsinspektörer och restaurangägare. Kommunikation mellan människor är dock en 

mycket svår process där det lätt kan uppstå missuppfattningar mellan individerna. 

Kommunikation och språk är nödvändigt när man skall möta nya människor, men kan också 

leda till konflikter mellan individer på grund av olika förhållningssätt, förväntningar och 

attityder (Nilsson & Waldermarsson, 2007). Det är svårt att kommunicera med andra 

människor då många problem oftast finns på en omedveten nivå. Det kan vara att den ena 

parten har ett annat modersmål än svenska vilket medför att den andra parten inte förstår vad 

han eller hon vill framföra. Risken finns att om en inspektör pratar byråkratiskt med svåra ord 

och begrepp att restaurangägaren inte förstår vad denne menar. Det är väldigt viktigt att 

kommunikationen fungerar mellan livsmedelsinspektören och restaurangägaren och det är 

därför som detta område är intressant att studera vidare. 

 

1.2 Syfte 

Det övergripande syftet med detta examensarbete är att studera hur kommunikationen mellan 

inspektörer och verksamhetsutövare uppfattas av de båda parterna. Detta eftersom det är 

viktigt att förstå hur kommunikationen fungerar mellan livsmedelsinspektörer och 

restaurangägare för att kunna upprätthålla en hög nivå på livsmedelssäkerheten. Då yrket som 

inspektör är brett, har ett specifikt område valts att analyseras närmare, nämligen 

kommunikationen mellan livsmedelsinspektörer och restaurangägare. 

Tillvägagångssättet för studien har varit att analysera livsmedelsinspektörernas verksamhet 

utifrån restaurangägarnas perspektiv. Vidare valdes det att analysera hur inspektörerna 

upplevs av restaurangägarna.  

 

För att kunna uppfylla mitt syfte har en del frågor valts att analyseras närmare. De berörda 

frågeställningarna lyder därefter; 
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 Hur upplevs kommunikationen mellan livsmedelsinspektörer och restaurangägare av 

de båda parterna? 

 Vilka hinder förekommer vid kommunikation mellan livsmedelsinspektör och 

restaurangägare? 

 Hur kan kommunikationen förbättras mellan livsmedelsinspektörer och 

restaurangägare? 

 Påverkar kunskapen om livsmedelslagstiftningen kommunikationen mellan 

livsmedelsinspektörer och restaurangägare? 

 

1.3 Avgränsningar 

Som det beskrivits är syftet med denna uppsats att undersöka hur kommunikationen fungerar 

mellan restaurangägare och livsmedelsinspektörer. För att området som analyserades inte 

skulle bli för stort valdes det att lägga fokus på restaurangägare och med det avses inte 

butiker, kiosker, bagerier och pizzerior. Det finns 290 kommuner runt om i landet och 

storleken varierar kraftigt (Carlstedt, 2009). I denna studie valdes en mindre ort med fyra 

arbetande livsmedelsinspektörer. Eftersom livsmedelsinspektörer arbetar med många olika 

uppgifter såsom rapportskrivning och möte med olika aktörer, valdes inspektionsutförandet 

med fokus på kommunikation som område att studera vidare. Det är inte hur en inspektion går 

till som ligger till fokus, utan hur kommunikationen upplevs mellan livsmedelsinspektören 

och restaurangägaren.     
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2.0 Metod 

I detta avsnitt kommer den valda metoden samt tillvägagångssättet för studien att presenteras. 

 

2.1 Urval 

Den metod som kommer att användas för denna studie är intervjumetodik för att samla in det 

empiriska material som behövs för att fullborda denna studie. De personer som ansågs vara 

mest relevanta för studien var inspektörer som arbetar med livsmedel och dess hantering. Då 

det redan, genom praktik under utbildningen, hade etablerats en kontakt med några 

livsmedelsinspektörer valdes dessa till intervjuer inför denna studie. De livsmedelsinspektörer 

som valdes ut till intervjuer har olika erfarenheter kring arbetet med inspektioner. Det var fyra 

livsmedelsinspektörer som intervjuades, två av inspektörerna är i åldern 30 år samt av 

kvinnligt kön medan de andra två inspektörerna är runt 40 år och av manligt respektive 

kvinnligt kön. Med hänsyn till deras integritet kommer inte namn, ålder respektive kön att 

publiceras vid användningen av citat i rapporten. Vid användning av citat kommer 

livsmedelsinspektörerna att benämnas som livsmedelsinspektör A, B, C samt D. För vidare 

empiriskt material intervjuades tre restaurangägare. Tanken var att intervjua fyra 

restaurangägare men tyvärr genomfördes enbart tre på grund av bristande intresse samt att det 

inte fanns tid för restaurangägarna att delta i studien. De restaurangägare som ställde upp på 

intervjuer var av manligt kön och har bedrivit restaurangverksamhet i flera år. På grund av 

restaurangägarnas integritet kommer inte heller de presenters med namn, ålder och kön utan 

de presenteras som restaurangägare A, B och C. 

 

2.2 Val av intervjumetodik 

För att få empiriskt material intervjuades livsmedelsinspektörer och restaurangägare i en 

kommun belägen i Östergötland. Det finns flera olika variationer av en intervju, från 

strukturerade som liknar enkätundersökningar till ostrukturerade som kan liknas med 

diskussioner. Metoden som användes för dessa intervjuer kan beskrivas som riktad men öppen 

intervju (Lantz, 2007). En riktad men öppen intervju är en kombination av öppen intervju och 

en strukturerad intervju. Vid intervjun är det frågor som formulerats i förväg, som sedan ställs 

till den intervjuade. Intervjufrågorna har inga svarsalternativ som ja eller nej, utan svaren på 

frågorna kan utvecklas av personen som blir intervjuad. Strukturen på frågorna hade inte 

heller några svarsalternativ utan det var öppna frågor så att en diskussion kunde ta plats 

istället. Intervjun i sig var riktad mot samarbetet mellan restaurangägare och 

livsmedelsinspektörer vilket vardera yrke sedan fick beskriva med egna ord och med hjälp av 

de frågor som diskuterades vid intervjun. Anledningen till att det inte valdes att ha en 

strukturerad intervju med svarsalternativ var för att fånga intervjupersonens perspektiv. Om 

syftet med en intervju är att analysera intervjupersonens perspektiv på en fråga kommer en 

utvecklad förhandsstruktur att motverka intervjuns syfte (Ryen, 2004). Det får inte glömmas 

att med en utvecklad förhandsstruktur kan kontexten i intervjun förlora sin betydelse. I detta 

fall har kontexten en relevant del för att fånga upp den intervjuades syn på frågorna, för att 

sedan användas i senare delen av studien. Med en stark förhandsstruktur på frågeformuläret 
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finns det en risk att fält inom intervjun inte täcks upp om det inte finns frågor som knyter an 

till området (Ryen, 2004). Om personen som skall genomföra en intervju redan vet vad för 

material som skall användas i studien är en utarbetad förhandsstruktur mycket positiv. Med en 

utarbetad förhandsstruktur kan det undvikas att samla in material som sedan visar sig vara 

onödig för studien. I denna studie är det svårt att veta vilken data som skall användas helt och 

frågor med svarsalternativ anses inte uppfylla syftet med intervjuerna då det är de intervjuades 

perspektiv som skall analyseras. Bortsett från en helt öppen intervju är den halvstrukturerade 

den mest utbredda intervjuformen. Den kännetecknar, såsom Lantz (2007) beskriver som en 

riktad men öppen intervju, att det innan intervjun har formulerats olika huvudfrågor med 

inriktning på vad som intervjuaren vill diskutera (Ryen, 2004). Det finns plats för hur den 

intervjuade vill svara på frågorna och om den intervjuade vill lyfta fram något inom ämnet 

som han eller hon anser vara av vikt. På detta sätt blir intervjun av typen samtal mellan den 

intervjuade och intervjuaren.    

 

I intervjun är det den intervjuade personen själv som avgränsar området och tar upp de 

aspekter som denne själv avser är intressant att diskutera (Dalen, 2007). Enligt Dalen finns det 

en del kriterier att beakta för att undvika missförstånd vid frågeformuleringen, dessa var;  

 

 Är frågan relevant och saklig? 

 Är frågan formulerad så att den leder den intervjuade? 

 Är frågan av känslig karaktär för den intervjuade? Exempel på detta kan vara den 

intervjuades ekonomiska situation. 

 Hur frågorna är formulerade i generell aspekt, är orden ledande med en positiv eller 

negativ attityd till ämnet? 

 

Det är viktigt att vara grundlig vid frågeformuleringen eftersom det är intervjumaterialet som 

ligger till grund för vidare studier (Dalen, 2007). När det formulerades frågor till 

livsmedelsinspektörerna och restaurangägarna inför denna studie, togs dessa kriterier vid 

frågeformulering i beaktning. Varje fråga som formulerades checkades av med varje 

kriterium, detta för att vara grundlig. Samtidigt är det viktigt att formulera frågorna på så sätt 

att de inte missuppfattas av den intervjuade, eftersom svaren på frågorna sedan skulle 

jämföras med varandra i denna studie. 

 

Innan genomförandet av intervjuer skall det alltid göras provintervjuer för att undvika 

missledande frågor och formuleringar (Dalen, 2007). Tyvärr fanns det inte utrymme för att 

genomföra en provintervju och detta togs det hänsyn till i resten av studien. Dock så 

kommenterades varje fråga av handledaren. I en provintervju får personen som skall 

genomföra en intervju chans att testa sina frågor och sig själv som intervjuperson. Detta kan 

vara värdefullt för att veta hur beteendet under en intervju är och vad som skall tänkas på 

under de intervjuer som skall genomföras. 

 

För att komma ihåg vad den intervjuade personen sade och tyckte under intervjun så spelades 

denna in. Vid kvalitativa forskningsintervjuer rekommenderas det att spela in intervjun 

eftersom det är viktigt att få med den intervjuades egna ord.  Det är viktigt att försäkra den 
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intervjuade att allt som spelas in under intervjun kommer presenteras i sitt sammanhang och 

att den intervjuade är skyddad genom att namn inte kommer att presenteras i studien. I denna 

studie kommer inte heller arbetsort att presenteras utan det som de läsande vet är att 

arbetsorten är en kommun belägen i Östergötland.  

 

Efter att intervjuerna genomfördes analyserades svaren på intervjufrågorna. Eftersom 

intervjuerna spelades in fanns möjligheten att lyssna på svaren flera gånger och gjorde det 

lättare att transkribera än vad det hade varit om det bara fanns minnesanteckningar från 

intervjun. Transkriberingen genomfördes inte på hela intervjuerna utan på de stycken i 

intervjun som ansågs relevanta för studien. Det viktiga med transkriberingen var att svaren 

som presenterades i studien inte skulle lyftas ur sin kontext (Lantz, 1993 & Dalen, 2007). 

Detta eftersom ett ord eller en mening kan få olika betydelser om sammanhanget inte beskrivs 

noggrant. Därför togs det hänsyn till detta i rapporten och i de svar som presenteras i studien 

från intervjuerna. Intervjufrågorna finns att läsa som bilaga i slutet av rapporten, både de som 

ställde till restaurangägarna respektive livsmedelsinspektörerna.   

 

2.3 Reliabilitet och validitet 

Genom att genomföra intervjuer kan reliabiliteten och validiteten vara svåra att fastställa, 

speciellt i intervjuer där fler har blivit intervjuade med samma frågor som sedan skall 

jämföras (Dalen, 2007). Tolkningen av frågorna kan vara avgörande för svaren och kan 

innebära att de intervjuade svarar olika på frågorna som ställs. Validiteten i intervjumaterialet 

styrs av frågeformuleringen, därför är det viktigt att genomföra en väl förberedd intervju som 

det tidigare beskrivits i metoden. I kvalitativa studier såsom denna av typen öppen men 

strukturerad intervju är reliabilitet och validitet svårt att åstadkomma, även om det finns en 

strävan till att uppnå ett användbart material (Ryen, 2004).  



12 

 

3.0 Teori 

Inför studien valdes en teori för att knyta an till det material som användes för arbetet. Detta 

för att kunna tyda de tankar och resonemang som livsmedelsinspektörerna och 

restaurangägarna använder sig av för att kunna kommunicera med varandra.  

 

Kommunikation om risker mellan olika aktörer i samhället har gamla anor, främst från den 

tyske sociologen Ulrich Beck (Nordberg m.fl., 2004 & Lidskog m.fl., 1997). Denne sociolog 

är främst känd från det som kallas risksamhället, där han menar att samhället idag är 

uppbyggd på global ekonomi som grundar sig på teknologi och vetenskaplig kunskap. Detta 

medför inte bara välfärd utan även risker som samhället måste arbeta med (Lidskog m.fl. 

1997). I samhället utvecklas lagstiftning för att hantera och kompensera riskerna som finns i 

samhället. Ett område som kopplar väldigt starkt till arbetet som livsmedelsinspektörerna 

genomför är risker. För att kunna förstå innebörden med att arbeta med livsmedel är risker 

oerhört viktigt och därför har lagstiftning utvecklats för att minska riskerna med 

livsmedelshantering. Riskkommunikation definieras i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 178/2002 som ”interaktivt utbyte under hela riskanalysförfarandet av 

information och synpunkter”. Detta innehåller faror och risker mellan konsumenter, 

livsmedelsföretag och andra berörda parter såsom livsmedelsinspektörer. 

 

Riskkommunikation skiljer sig från en del från andra typer av kommunikation (Nordberg 

m.fl., 2003). De aktörer som ofta hanterar risker i samhället och skall kommunicera dessa är 

vetenskapsmän, politiker, myndigheter m.fl. vilket innebär att kommunikationen skall ske på 

ett plan så att allmänheten skall förstå riskerna. Experter såsom livsmedelsinspektörer måste 

hantera kommunikation som rör risker kring hantering av livsmedel. Riskkommunikation sker 

genom ett ömsesidigt utbyte av information om riskerna. Med detta avses att en aktör själv 

inte får avgöra vilken typ av fråga som skall tas upp, utan det är som redan beskrivits en 

ömsesidig process (Nordberg m.fl. 2003). Syftet med riskkommunikation är att upplysa 

allmänheten och öka kunskapen om risker. Riskkommunikation som enbart är fokuserad på 

fakta i en fråga som behandlar risker, skulle kunna användas som ett medel för människor i en 

maktställning. Ett alltför endimensionellt förhållningssätt till risker kan bli ett problem för 

livsmedelsinspektörer och restaurangägare. Eftersom det är livsmedelsinspektörerna som 

besitter högre kunskap om de risker som skall förmedlas till restaurangägarna. I förlängningen 

kan restaurangägarna tappa tilliten till livsmedelsinspektörerna, om de inte själva förstår 

innebörden av varje risk som skall förmedlas till dem (Nordberg m.fl. 2003). Auktoriteter, 

som livsmedelsinspektörer, är beroende av den tillit som restaurangägarna hyser eftersom det 

underlättar kommunikationen mellan de båda parterna. Dimbleby och Burton (1995) samt 

Backlund (2006) beskriver föreställningen på makt och vad som påverkar en person i 

maktställning, vilket kommer att diskuteras senare i studien. Sammanfattningsvis anser de att 

kunskap, tonfall och kroppsspråk anses påverka maktpositionen hos en person.  

 

Ett annat syfte med riskkommunikation kan även vara att förändra människors attityder eller 

beteende förknippat med risker (Nordberg m.fl., 2003). Människor reagerar olika på risker 
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och definitionen är inte alltid densamma för varje individ. Inom riskkommunikation måste 

sociala faktorer spela in och tas i beaktning (Frewer, 2004). Människors attityder och åsikter 

har direkta konsekvenser för hälsan, ekonomin och i detta fall säkerheten kring livsmedel. För 

att kunna kommunicera risker på ett effektivt sätt måste individualiteten hos människor tas i 

beaktning, eftersom risker inte definieras lika i alla samhällen och kulturer (Frewer, 2004 & 

Hampel, 2006). Experter, såsom livsmedelsinspektörer, behöver inte definiera risker på 

samma sätt som en restaurangägare och det är därför viktigt att kommunikationen om risker är 

tydlig. För att kommunikationen skall ske på ett tydligt och effektivt sätt är de viktigt att alla 

berörda parter förstår varandra. Användning av byråkratiskt språk anses försvåra 

kommunikationen om risker mellan olika aktörer, såsom livsmedelsinspektörer och 

restaurangägare (Backlund, 2006 & Dahlkwist, 2004). 

 

Det viktiga med riskkommunikation är att förstå varför kommunikationen sker om risker, 

varför just dessa risker är viktiga att föra fram (Frewer, 2004 & Hampel, 2006). Problemen är 

ofta att hanteringen av risker sker på olika nivåer och att den ena parten lättare kan förstå 

risker och har bättre kunskap om dessa. Det viktiga är att kunna förmedla denna kunskap så 

att individen förstår riskerna på samma nivå som den med kunskapen om riskerna. 

Riskkommunikation handlar om mer än att bara informera om risker till människor. Det 

handlar även om att förändra människors beteende för att öka förståelsen om risker och dess 

innebörd. Även om riskkommunikation syftar till att lugna allmänheten är det svårt med 

denna aspekt om människor själva är engagerade eller berörd av en viss typ av risk. Detta är 

något som kommer att diskuteras senare i studien. Vidare diskuteras vilka omständigheter 

som försvårar en effektiv kommunikation och vilka aspekter det är viktigt att begrunda för att 

uppnå en effektiv diskussion. 
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4.0 Resultat och Analys 

I studien genomfördes sammanlagt sju intervjuer, fyra med livsmedelsinspektörer och tre med 

restaurangägare. Intervjuer genomfördes först med livsmedelsinspektörerna och gav viktig 

information om synen på restaurangägarna. Detsamma gällde intervjuerna som gjordes med 

restaurangägarna om deras syn på livsmedelsinspektörerna. Resultatet från intervjuerna med 

livsmedelsinspektörerna presenteras nedan. Resultat från intervjuerna med restaurangägarna 

presenteras i den senare delen av avsnittet. 

 

4.1 Intervjuer med livsmedelsinspektörer 

 

4.1.1 Hur anser livsmedelsinspektörerna att samarbetet fungerar med restaurangägarna?  

Den första frågan som ställdes till varje livsmedelsinspektör var om hur de tyckte samarbetet 

med restaurangägarna har fungerat under deras tid som inspektör. De flesta svaren tydde på 

att samarbetet har blivit mycket bättre genom de senare åren. Ett av svaren löd som följande;  

 

”…rent allmänt så har det blivit mycket bättre eftersom restaurangägarna vet att vi finns… det är 

sällan man får de här riktiga snuskiga kök längre, de har blivit mer medvetna, de har lärt sig att vi 

kommer, de flesta. Det har blivit lättare att prata med dom och motivera dom, det är mycket bättre 

än vad det var förut… Men ett samarbete vet jag inte om det finns, en del hör av sig om de har 

frågor, men vi är ju en kontrollmyndighet…” 

(Livsmedelsinspektör, A) 

 

Även om livsmedelsinspektör A ansåg att det inte riktigt finns något samarbetet så har det 

blivit lättare att motivera restaurangägarna. Mycket kan bero på att restaurangägarna är mer 

vana vid inspektioner än tidigare år. Aspekten om att vara en kontrollmyndighet togs upp av 

flera livsmedelsinspektörer. Personer som livsmedelsinspektörer besitter en högre kunskap än 

de flesta restaurangägarna vilket medför att det har en högre maktposition (Dimbleby & 

Burton, 1995). Detta försvårar kommunikationen om risker eftersom restaurangägarna kan 

känna att de hamnar i underläge. En svag position kan medföra att de inte vill ta kontakt med 

livsmedelsinspektörerna. Nedan påvisas vad livsmedelsinspektör B ansåg om att vara en 

kontrollmyndighet; 

    

”…Jag tycker det är bra, jag vet vad jag kan förvänta mig ungefär. Men jag vet inte om 

restaurangägarna tycker det finns något samarbete eller om vi bara är en kontrollmyndighet som 

är där. Jag försöker tala om för dom att de får ringa och ställa frågor men det är ju inte alltid att 

de gör…” 

(Livsmedelsinspektör, B) 

 

Värt att notera är att alla livsmedelsinspektörer inte vet om det finns något konkret samarbete 

mellan de själva och restaurangägarna. Informationen om att restaurangägarna kan höra av sig 

medför inte alltid att de gör det. Två av livsmedelsinspektörerna ansåg även att de uppfattar 

att restaurangägarna anser att de enbart är en kontrollmyndighet och att det inte är roligt att bli 

utsatt för inspektioner. Som följd på denna fråga valdes frågan om livsmedelsinspektörerna 

anser att samarbetet har ökat mellan de själva och restaurangägarna, detta eftersom 
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livsmedelsinspektörerna själva ansåg att samarbetet generellt hade ökat. Frågan om varför de 

ansåg att samarbetet hade ökat gav vidare mycket intressanta svar som återges nedan; 

 

”…De är mer öppna, vill fråga och få förklaringar på saker, men vi är inga konsulter och kan ge 

de raka svar, vilket kan vara frustrerande… Enligt lagen skall inte vi vara konsulter utan 

verksamheten själv skall ta reda på mycket utan vår hjälp. Det är en balansgång om att man inte 

får säga för mycket som inspektörer…” 

(Livsmedelsinspektör, D) 

 

”…De vågar ställa mer frågor och höra av sig om tips och råd, sen kanske de inte alltid blir nöjda 

med svaret eftersom man inte får vara konsult, så jag kan förstå att det blir en frustration. Men 

restaurangägare måste ha en förståelse för vilka utrymmen man behöver, men om utrymmet är 

litet vill man gärna kapa bort något, men att vi då säger att det måste finnas skapar ett 

missnöje…” 

(Livsmedelsinspektör, B) 

 

Resultaten av varför de tyckte att samarbetet med restaurangägare har ökat var att 

restaurangägarna hörde av sig oftare nu än vad det tidigare gjort för att ställa frågor. Tyvärr 

ansåg livsmedelsinspektörerna att de har medföljt en frustration hos restaurangägarna. 

Livsmedelsinspektörerna skall inte agera konsult och ge information om livsmedelshantering 

som kan missuppfattas av restaurangägarna, vilket kan medföra frustration och 

maktpositionen som livsmedelsinspektörerna har förstärks genom att de pratar med en 

auktoritär stämma (Backlund, 2006; Dimbleby & Burton, 1995). Förutom att 

livsmedelsinspektörerna ansåg att restaurangägarna var frustrerade över att inte kunna få raka 

svar, fanns det fler problem vid inspektioner av restauranger.   

 

4.1.2 Vilka problem anser livsmedelsinspektörerna finns vid möten med restaurangägare? 

För att undersöka vad livsmedelsinspektörerna ansåg om inspektionerna med 

restaurangägarna valdes frågan om vilka hinder som de ansåg kunde uppkomma vid 

inspektioner. Med hinder avsågs de vanligaste eller mest svårhanterliga problemen. Svaren 

som uppkom vid intervjun var varierande vilket kan tydas av citaten nedan; 

      

”…praktiskt hinder är ju oftast att, eftersom vi gör oanmälda inspektioner, att den som är 

ansvarig inte finns på plats och det känns som att de som jobbar inte gärna vill ta ansvar.  

Språk är ju och kan vara ett hinder, vi har ganska många från olika länder, många invandrare och 

då är språk ett problem… ” 

(Livsmedelsinspektör, A) 

 

Förutom brister med det svenska språket, kan problem med hur livsmedelsinspektörerna 

pratar försvåra kommunikationen. Nedan presenteras några problem med hur 

livsmedelsinspektör B ansåg kunna försvåra kommunikationen vid en inspektion; 
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”…Språket kan ju vara ett hinder, att jag har dialekt eller pratar för fort, sen är det den andra 

sidan att de inte pratar svenska eller att de inte pratar tydligt. Den kombinationen är inte alltid 

den bästa, men det får man lösa. Sedan finns det dom som inte vill förstå, som tycker att vi inte har 

där och göra, men i dessa situationer måste vi förklara syftet med inspektioner och varför vi är 

där…” 

(Livsmedelsinspektör, B) 

 

Vid inspektioner av restauranger ansåg livsmedelsinspektörerna att det ofta fick ske 

upprepningar av vad inspektörerna menade för att restaurangägarna skulle förstå lättare. 

Kulturella skillnader togs även upp av två av livsmedelsinspektörerna och menade att detta 

kunde ha betydelse eftersom alla inte menar och uppför sig lika i kulturer. Kulturella 

skillnader mellan människor är ett område som skulle kunna försvåra kommunikationen om 

risker. Även om det finns kulturella skillnader mellan livsmedelsinspektörerna och 

restaurangägarna är det viktigt att ta i beaktning att en kulturell olikhet inte automatiskt 

medför problem i kommunikationen (Illman & Nynäs, 2005). Det viktiga att tänka på när 

olika kulturer möts är att vara tydlig med vad som menas med den information som man vill 

förmedla, i detta fall risker med livsmedelshantering. Med det menas inte att 

livsmedelsinspektörerna inte bör ta hänsyn till kulturella skillnader utan att de behöver vara 

mer tydliga med sitt budskap (Backlund, 2006). Nedan visas två citat av vad 

livsmedelsinspektörerna ansåg om kulturella skillnader; 

 

”…Det kan finnas språkliga hinder, att de inte förstår oss och att vi inte förstår dom. Sen vet jag 

inte om det är kultur men ibland har de svårt att säga att de inte förstår och det märks vid nästa 

inspektion och då får man förklara igen. Det är jobbigt eftersom det skulle kunna undvikas om 

språket inte skiljde åt och att vi kunde förstå varandra bättre…” 

(Livsmedelsinspektör, C) 

 

”…Hinder kan vara allt ifrån att det är stängt, eller att ägaren inte finns tillgänglig för att besvara 

frågor, men då får man lösa det över telefon. Språkproblemet finns ju det är klart, man kan få 

berätta samma mening och stycke om och om igen. Det är detsamma med att de ofta nickar fast de 

kanske inte förstår vad vi egentligen menar, däremot tycker jag att det går bra som man, då mitt 

utseende är mörkt hår och mörka ögon, så jag kan få frågan om vilket land jag kommer ifrån och 

jag tror det är lättare att relatera till varandra…” 

(Livsmedelsinspektör, D) 

 

Även om svaren kunde skilja mellan livsmedelsinspektörerna ansåg de flesta att språket var 

det hinder som var svårast att hantera. Livsmedelsinspektörerna hade olika sätt att arbeta med 

dessa hinder men de flesta använde sig av kroppsspråket för att tydliggöra vad de menade 

med de avvikelser som påpekades. Kroppsspråk kan avslöja en hel del om människors 

avsikter och attityder (Dimbleby & Burton, 1995). Genom att visa vad 

livsmedelsinspektörerna menar med avvikelserna genom att använda ord och kroppsspråk kan 

förståelsen öka bland restaurangägarna. 

 

Givetvis finns det hinder som livsmedelsinspektörerna inte kan avhjälpa såsom att 

restaurangen är stängd vid den kommande inspektionen. Detta kan avhjälpas genom 

föranmäld inspektion men risken med detta är att verkligheten inte avspeglas eftersom 
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restaurangägarna är medvetna om inspektionen och kan förbereda sig på ett sätt som inte 

restaurangägare har chansen att göra vid en oanmäld inspektion. Skillnaden mellan en anmäld 

respektive oanmäld inspektion är syftet. Enligt Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 882/2004 kapitel 1 artikel 2 skall offentlig kontroll genomföras utan förvarning om 

inte annat är det en revision. Revision i sin tur är en mer genomgående inspektion där hela 

verksamheten granskas systematiskt. Eftersom restaurangägarna har olika öppettider för deras 

restauranger och att livsmedelsinspektörerna inte arbetar nattetid, måste en del inspektioner 

ske föranmälda. 

 

4.1.3 Hur fungerar kommunikationen med restaurangägare? 

För att analysera hur livsmedelsinspektörerna anser att kommunikationen fungerar med 

restaurangägare, valdes det att ställa en fråga som direkt anknyter till området. Svaren tydde 

likväl att kommunikationen oftast brast på grund av skillnader i språk, men att kultur kunde 

försvåra arbetet för livsmedelsinspektörerna.  

 

”…språkbristningar är de svåraste och vanligaste och det har diskuterats ganska mycket. Vi 

försöker ju med det pedagogiska, att inte vara burdusa och få de avslappnade, men har så mycket 

med situationen att göra. Vi kan inte göra samma sak två gånger och gester används ganska ofta, 

man går till det man menar och pekar istället. Vi använder enkla ord och visar ganska mycket för 

att de ska förstå vad vi menar, om en bänk är sliten så visar vi vad vi menar…” 

(Livsmedelsinspektör, C) 

 

Som det tidigare har beskrivits används kroppsspråket för att förtydliga informationen vid 

inspektioner till restaurangägarna. Ordens innebörd kan variera beroende på vilken situation 

som man befinner sig i och kroppsspråket kan få en ökad betydelse (Dimbleby & Burton, 

1995). Kroppsspråket kan underlätta umgänget med andra människor, men det kräver att den 

som vill förmedla information vet hur den skall använda sig av sin kropp. Kroppsspråket är en 

del av de verktyg som människor använder för att kommunicera i sociala sammanhang. Detta 

för att förbättra kommunikationen mellan människorna angående förtydligandet med 

informationen om risker (Frewer, 2004 & Hampel, 2006). Vid inspektioner ansåg 

livsmedelsinspektörerna att de försökte få restaurangägarna avslappnade för att de skulle 

känna sig mer trygga med inspektionen. Detta är mycket viktigt för att öka samarbetet med 

restaurangägarna. Även hur livsmedelsinspektörerna talar vid inspektioner kan ha en stor 

betydelse då användning av byråkratiskt språk kan försvåra kommunikationen (Backlund, 

2006 & Dahlkwist, 2004). Förutom kroppsspråk tog livsmedelsinspektörerna upp kultur som 

en viktig del i kommunikationen. Som livsmedelsinspektör D påtalade är det viktigt att tänka 

på kulturella skillnader samt tala på ett sätt som gör det tydligt för människor att förstå vad 

inspektörerna vill förmedla med sin information. Nedan beskrivs två citat från 

livsmedelsinspektörerna som tydliggör deras synsätt på svårigheter med kommunikationen 

med restaurangägarna; 

 

”…När det är språkbristningar så används ofta kroppsspråket som hjälpmedel för att få 

restaurangägarna att förstå vad vi som livsmedelsinspektör menar när vi pratar om avvikelser…” 

(Livsmedelsinspektör, B) 
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”…Ibland är det så att man får känslan av att de bara nickar för att inte känna sig dumma om de 

inte förstår, men det är ju svårt att förstå allt, även om man kan svenska väldigt bra… Det är 

viktigt att ha i bakhuvudet vilken kultur de kommer från när man skall göra en inspektion…” 

(Livsmedelsinspektör, D) 

 

När livsmedelsinspektör D svarade utvecklades frågan med vad denne ansåg vara svårt, med 

detta menade inspektören att lagstiftningen kan vara svår att tyda samt att det inte finns några 

klara riktlinjer med vad som skall följas som restaurangägare. Restauranger ingår i den 

kategorin som kallas detaljhandel och definieras enligt EG nr 178/2002 som hantering 

och/eller bearbetning av livsmedel och lagring av det på ett ställe där produkten säljs eller 

slutlevereras till slutkonsumenten. Detaljhandel innefattar affärer, catering, grossistaffärer, 

restauranger m.m. Det kan ses som att det är svårt för restaurangägare att veta exakt vad som 

innefattas med att driva en restaurang eftersom det innefattas väldigt mycket i detaljhandeln. 

Tyvärr skulle lagen bli alldeles för uppdelad om varje enskild typ av verksamhet skulle ha en 

egen definition av lagen och vilka krav/regler som ställs på dessa verksamheter. Dock borde 

informationen till restaurangägarna förbättras, vilket även livsmedelsinspektörerna anser. 

 

4.1.4 Hur fungerar informationen om lagar till restaurangägare? 

Som en naturlig följd frågades hur informationen till restaurangägare från 

livsmedelsinspektörer fungerar. Livsmedelsinspektörernas svar visade att de informerade 

restaurangägare främst genom den hemsida som kommunen har. Däremot så tyckte inte 

livsmedelsinspektörerna att informationen kring lagar fungerade tillfredsställande. Ett urval 

om vad livsmedelsinspektörernas åsikter var visas nedan;  

 

”…Informationen kring nya lagar fungerar inte alls, till inspektörer fungerar informationen men 

det är inte lätt att vara verksamhetsutövare, det borde finnas små enkla broschyrer som 

livsmedelsverket ger ut men det finns det inte. Det vi gör är att informera genom hemsidan och 

små info-blad när det kommer något nytt. Vi pratar ju väldigt mycket men det skulle hjälpa om 

livsmedelsverket hade någon broschyr istället för att 300 kommuner gör samma jobb som inte blir 

lika…” 

(Livsmedelsinspektör, A) 

 

”…Svårt, vi kan ju informera restaurangägare att de kan gå in på Internet men sen vet man ju inte 

om de gör det… vid större förändringar informerar vi genom hemsidan, som när godkännandet 

togs bort, men mindre ändringar i lagen skickar vi inte ut. Det är deras uppgift att ta reda på vad 

som gäller. Deras information som de ska leta reda på är ju svårt att hitta men vi gör inte så 

mycket…”  

(Livsmedelsinspektör, C) 

 

Idag ställs det högre krav på verksamheter som hanterar livsmedel och de regler och krav som 

ställs på verksamheterna fortsätter att öka (Henson & Caswell, 1999). Myndigheter såsom 

Livsmedelsverket försöker att hjälpa restaurangägare för att lättare hantera nya krav men det 

uppstår ofta nya utmaningar som behöver hanteras, därför är det viktigt att kunna 

kommunicera informationen om risker. Anledningen av att det utformas nya lagar är för att 

samhället lättare skall kunna arbeta med att förmedla informationen om risker till allmänheten 

(Lidskog m.fl., 1997). Eftersom verksamheter, som restauranger, inte alltid har ägare som kan 

det svenska språket anser livsmedelsinspektörerna att informationen om lagar och regler 
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borde ges på flera språk är svenska. Detta skulle underlätta kommunikationen mellan 

livsmedelsinspektörer och restaurangägare. Eftersom restaurangägarna skulle ha mer 

information om riskerna med livsmedelshantering, än vad de har nu. Nedan beskrivs en del av 

de åsikter som livsmedelsinspektörerna anser sig ha kring hur informationen fungerar till 

restaurangägarna; 

  

”…Det är väldigt många restaurangägare med utländsk bakgrund och jag kan väl tycka att det 

därför borde finnas information som de lättare kan tyda. Lagen är ju utformad så att de själva ska 

ta reda på information, men det är inte lätt. Visst har olika branschorganisationer gjort sitt men 

det skulle behövas mer…” 

(Livsmedelsinspektör, D) 

 

”…Vi kan komma ut och ställa krav men de aktörer med utländsk bakgrund har fått jobba ganska 

hårt och pröjsat mycket pengar, de har helt enkelt fått ta hjälp av egenkonsulter, lagen är 

utformad som så att vi inte skall vara konsulter, vi säger ju här och här kan du söka information, 

men återigen måste de kunna språket för att tillgodogöra sig informationen…” 

(Livsmedelsinspektör, D) 

 

Även om livsmedelsinspektörerna ansåg att de gjorde vad de kunde genom att informera 

restaurangägarna genom deras hemsida, tyckte de även att det borde vara tydligare lagar och 

regler kring verksamheter som restauranger. Vidare ansåg livsmedelsinspektörerna att de inte 

kunde ge den information som restaurangägare krävde, eftersom de enligt lag inte skulle agera 

konsulter, utan att det är restaurangägarna själva som skall ta reda på den information de 

söker. Problematiken kring språkskillnader är viktig för arbetet med att kommunicera (Mato, 

2008). Det viktiga i arbetet med att kommunicera risker till restaurangägare är att förmedla 

informationen på ett sätt som knyter ihop skillnader i språk, kulturella skillnader och sociala 

skillnader (Frewer, 2004 & Hampel 2006). Genom att förmedla informationen på ett sätt som 

varje individ kan förstå, bör samarbetet och attityden mellan livsmedelsinspektörer och 

restaurangägare förbättras. 

  

4.1.5 Vilken attityd anser livsmedelsinspektörerna att restaurangägarna har gentemot deras 

roll som livsmedelsinspektör? 

Livsmedelsinspektörerna var i stort positiva mot attityden hos restaurangägare. De kunde vara 

förstående om restaurangägarna skulle ha haft en otrevligare attityd eftersom de är där som en 

kontrollmyndighet. Nedan visas ett par av de svar som intervjun gav om frågan hur 

livsmedelsinspektörerna ansåg att attityden hos restaurangägare var mot dem;    

 

”…Generellt är attityden bättre än vad man tror oftast är det trevligt att komma ut till företagarna 

och är ganska vettiga att diskutera med, det går att resonera. Ibland när de genomfört någon 

förändring kan de sedan tycka att ”jo men det blev ju faktiskt bättre”. Man skulle ju kunna förstå 

att folk blir förbannade när man är där för att leta fel, men de flesta är faktiskt väldigt trevliga…” 

(Livsmedelsinspektör, A) 

 

Attityder är en aspekt som det måste tas hänsyn till vid inspektioner, det kan antingen försvåra 

eller underlätta kommunikationen (Frewer, 2004). Genom att ha en öppen och positiv attityd 

vid en inspektion får inspektörerna oftast ett bättre bemötande av restaurangägarna. Tidigare 
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ansåg livsmedelsinspektörerna att attityden till dem varit generellt positiv men att den 

fortfarande har förbättrats. Det går resonera med dem om avvikelser och kunskapen om 

hantering av livsmedel har ökat. Detta visas vid inspektioner som genomförs av restauranger, 

även om kunskapen inte finns hos alla verksamheter har det betydligt ökat mer. Det är sällan 

som ordentligt smutsiga verksamheter påträffas. Vidare tog livsmedelsinspektör D upp sitt 

synsätt på hur myndighetskulturen uppfattas av restaurangägarna, detta visas genom citatet 

nedan; 

   

”…På något sätt är den här myndighetskulturen accepterad och det är helt okej överlag, jag har 

stött på mer patrull vid de verksamheter som har infödda svenskar och främst män vid 50 års 

åldern, de anser sig har pondus och rör sig med mer kontakter i affärsvärlden. Men oftast är det 

trevligt att åka ut på inspektioner och man känner sig välkommen…” 

(Livsmedelsinspektör, D) 

 

I de flesta fall hade livsmedelsinspektörerna positiva erfarenheter kring attityden hos 

restaurangägare. Myndighetskulturen uppfattades som mer accepterad och restaurangägarna 

var mer medvetna om att det sker inspektioner regelbundet. 

 

Sammanfattningsvis har livsmedelsinspektörerna en positiv syn på restaurangägarna och att 

de arbetar aktivt med ett förbättrat samarbete. Samarbetet kan dock försvåras av bristningar 

gällande språkskillnader och att det medför en försvårad kommunikation mellan 

livsmedelsinspektörerna och restaurangägarna. 

 

4.2 Intervjuer med restaurangägare 

 

4.2.1 Hur fungerar samarbetet mellan livsmedelsinspektörerna och restaurangägarna, utifrån 

restaurangägarnas perspektiv? 

Restaurangägarna ansåg att samarbetet med livsmedelsinspektörerna fungerade väldigt bra för 

deras del, men att det i restaurangbranschen som helhet kunde uppfattas annorlunda. En av 

restaurangägarna ansåg att mycket beror på vilken livsmedelsinspektör som genomför 

inspektionen. Livsmedelsinspektörer är för många restaurangägare bara en kontrollmyndighet 

som bara dömer efter lagarna. För att styrka de åsikter som restaurangägarna hade har en del 

av svaren redovisats nedan; 

 

”…Just nu fungerar det väldigt bra för min del, men det är olika från olika inspektörer. Det finns 

inga klara regler och krav på hur restaurangerna skall sköta sitt arbete. Om man är bättre och 

har en bra restaurang medför det hårdare inspektioner än om man är dålig och inte håller ren, det 

är så mycket godtyckande…” 

(Restaurangägare, C) 

 

”…För min del just nu fungerar det väldigt bra, men i branschen som sådan vet jag att det inte 

fungerar så bra. Det är inte några samarbeten utan de är bara en kontrollmyndighet, det är nog 

väldigt olika beroende på vilken inspektör man har…” 

(Restaurangägare, A) 
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Varje restaurangägare ansåg att denne hade ett bra samarbete med den inspektör de hade, men 

att det skilde mycket mellan de olika livsmedelsinspektörernas sätt att arbeta. Inom 

restaurangbranschen ansåg restaurangägarna att det inte fanns något samarbete med 

livsmedelsinspektörerna utan att inspektörerna enbart var en kontrollmyndighet. Vidare ansåg 

restaurangägarna att livsmedelsinspektörerna inte hade någon verklighetsuppfattning om hur 

en restaurang fungerar utan de dömer enbart efter hur lagen bestämmer hur en restaurang skall 

fungera. Varje restaurang är inte den andra lik utan arbetssätten och lokalerna kan skilja sig 

mycket från varandra. Nedan presenteras ett citat från vad en av restaurangägarna ansåg om 

hur samarbetet med livsmedelsinspektörerna fungerar gällande deras verklighetsuppfattning; 

   

”…Jag har inte haft de problemen med inspektörerna, men de har ju ingen verklighetsuppfattning 

på vad som egentligen händer i kedjan, de är ju bara med och dömer utifrån sina lagar…” 

(Restaurangägare, B) 

 

Det är viktigt med ett bra och effektivt samarbete mellan livsmedelsinspektörer och 

restaurangägare för att öka förståelsen för de risker som livsmedelshantering medför. Med ett 

bra samarbete kan informationen lättare spridas mellan parterna och kommunikationen 

försvåras inte. Svaren på denna fråga om samarbetet mellan livsmedelsinspektörerna och 

restaurangägarna gjorde nästa fråga mycket intressant. Eftersom dessa svar ligger till grund 

för att öka ett samarbete och förbättra det som redan finns. 

 

4.2.2 Hur upplevs livsmedelsinspektörerna av restaurangägare vid inspektioner av deras 

verksamheter? 

Livsmedelsinspektörerna upplevs vid inspektioner som väldigt kunniga, men att de inte svarar 

på de frågor som restaurangägarna frågar. Nedan visas vad en av restaurangägarna ansåg om 

livsmedelsinspektörerna vid inspektioner; 

 

”…Inspektörerna är proffsiga, de har sin pärm och letar efter saker som renhet, temperatur, 

precis allt. Men de svarar inte på frågor om hjälp utan de säger bara att det är ens eget ansvar…” 

(Restaurangägare, C) 

 

Restaurangägarna upplevde en frustration kring att livsmedelsinspektörerna inte gav ett rakt 

svar på deras frågor. Det skulle vara nödvändigt att detta diskuterades i framtiden med 

livsmedelsinspektörerna för att minska den frustration som finns. Men samtidigt inte hjälpa 

restaurangägarna för mycket, utan de val som de gör skall komma från ägarna själva. En av 

restaurangägarna ansåg att livsmedelsinspektörerna var väldigt rutinmässiga och att 

inspektörerna kan gå väldigt hårt åt, men att det inte alltid var tvunget att leda till något 

negativt. Nedan presenteras en av restaurangägarnas åsikt om livsmedelsinspektörerna; 

  

”…Inspektionerna är väldigt rutinmässiga och ibland kan jag väl känna att kom igen, det är 

väldigt petigt även om jag vet att det görs av en anledning. Ibland känns det som att det går lite 

väl långt. Hon är hård, men det behöver inte alltid vara till det negativa…” 

(Restaurangägare, A) 
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Resultatet från denna fråga tyder även på att livsmedelsinspektörerna är väldigt petiga vid 

inspektioner. För att upprätthålla en säker hantering av livsmedel krävs det att 

restaurangägarna hanterar livsmedlet korrekt. Detta medför att livsmedelsinspektörerna måste 

vara noggranna vid inspektioner. Sedan är det givetvis inte nödvändigt att påpeka varenda 

liten detalj, men många små saker inom rengöring kan leda till att det blir en avvikelse. 

Problemet kring detaljerna kan vara att restaurangägarna inte ser helheten vid inspektioner. 

De svar som angavs vid intervjuerna gav nästa fråga en viktig roll om hur ett samarbete 

mellan de berörda parterna skulle kunna förbättras. Denna förbättring skulle även kunna 

medföra att livsmedelsinspektörerna upplevs positivare av restaurangägarna i framtiden.  

 

4.2.3 Vad skulle restaurangägarna vilja förändra med livsmedelsinspektörerna? 

Vid intervjuerna med restaurangägarna diskuterades vad de skulle vilja förändra med 

livsmedelsinspektörernas arbetssätt eller attityd vid inspektioner. Nedan har ett urval valt att 

presenteras för att tydliggöra deras åsikter; 

 

”…De borde inte bo och jobba i samma kommun, sen borde de vara två stycken för att få jämnare 

bedömningar och inte så mycket godtycklighet. De borde få uppleva hur restaurangbranschen 

fungerar för att få en verklighetsuppfattning om hur det fungerar i verkligheten med 

restauranger…” 

(Restaurangägare, C) 

 

”…Det jag skulle vilja förändra är att de borde ha en riktig praktisk erfarenhet, så de vet vad som 

gäller. Det bäste vore om de själva har arbetat inom restaurangbranschen. Precis som det är 

vårat jobb att sätta oss in i deras arbete borde det vara deras jobb att sätta sig in i vårat arbete, 

det vore bäst…” 

(Restaurangägare, A)  

 

Restaurangägarna ansåg att det skulle underlätta om livsmedelsinspektörerna hade någon 

form av erfarenhet av restaurangbranschen innan de arbetar som livsmedelsinspektörer. Detta 

skulle underlätta mycket vid inspektioner för att de skulle veta hur en restaurang fungerar i 

praktiken. Som det är nu har inte livsmedelsinspektörerna någon aning i hur det arbetas i en 

restaurang och det skulle enligt restaurangägarna försvåra inspektörernas arbete. En av 

restaurangerna ansåg att det är deras skyldighet att sätta sig in i inspektörernas arbete och det 

borde vara desamma för inspektörerna. Svårigheten med detta är att livsmedelsinspektörer 

inte bara arbetar med restauranger utan även butiker, kiosker, bagerier m.m. vilket innebär att 

det tidsmässigt inte skulle fungera för inspektörerna. Fler åsikter om vad restaurangägarna 

ansåg de ville förändra hos livsmedelsinspektörerna uttryckte en av ägarna som följande; 

  

”…Vid inspektioner skulle det vara bra att ha en obehörig part vid inspektioner, eventuellt sådana 

som utformar egenkontrollplaner till verksamheter. För att se till så att allt går rätt till, för när 

den inspektör som utövar maktmissbruk gör det, går det snabbt. Jag har personliga erfarenheter 

kring detta när inspektörer styr över restauranger i personligt syfte…” 

(Restaurangägare, B) 

 

Som svaren presenterar skulle restaurangägare vilja att det fanns med en oberoende part vid 

inspektionerna, eller att det åtminstone kunde vara två inspektörer vid inspektioner för att 
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minska missriktade bedömningar. Om livsmedelsinspektörerna skulle vara två ansåg en av 

restaurangägarna att det skulle bli mer jämna bedömningar angående avvikelser eftersom det 

inte skulle innebär eget tyckande vid inspektioner. Automatiskt började restaurangägarna att 

diskutera kommunikationen med livsmedelsinspektörerna, vilket nästa avsnitt presenterar. 

 

4.2.4 Hur fungerar kommunikation med livsmedelsinspektörer? 

Kommunikationen fungerar inte mellan livsmedelsinspektörer och restaurangägare. Främst 

anser restaurangägarna att detta beror på att livsmedelsinspektörer inte förstår hur branscher, 

såsom restauranger, fungerar. Kulturella skillnader är ett annat problem som en av 

restaurangägarna ansåg försvåra kommunikationen mellan parterna. Nedan presenteras en del 

av de svar som angavs under intervjuerna med restaurangägarna; 

 

”…Det är mycket makt, och motparten får finna sig i det personliga hos inspektörer, vilket humör 

som inspektören är på. De frågar inte så mycket och är väldigt petiga. De gör olika bedömningar 

på samma sak, det finns ingen samhörighet. Det är orättvist och inte så roligt… Varför skall man 

vara bäst om man inte får något för det, det tappar motiveringen till att kämpa…” 

(Restaurangägare, C) 

 

Restaurangägare C ansåg att livsmedelsinspektörerna inte var enhetliga gällande deras 

bedömningar vid inspektioner. Livsmedelsinspektörer är vanliga människor vilket innebär att 

åsikter och tolkningar är annorlunda för alla. Även om livsmedelsinspektörerna strävar efter 

ett enhetligt arbetssätt vid bedömningar, är det svårt att kunna uppnå det helt. Makt var ett 

område som även diskuterades, återigen är det den som kommunicerar och har kunskap om ett 

speciellt område som har fördelarna (Dimbleby & Burton, 1995). Den som besitter 

informationen har lättare att få en högre position i samtalet, speciellt som myndighetsperson. 

Det viktiga för en effektiv kommunikation är att förstå syftet med den information som skall 

förmedlas. Återigen är det viktigt att tänka på hur språket används vid samtalet (Backlund, 

2006). Det är betydelsefullt att språket sker på en nivå där båda parterna förstår varandra. 

Användning av byråkratiska termer vid samtal bör undvikas eftersom den maktposition som 

livsmedelsinspektörerna besitter kan förstärkas. Genom att använda sig av byråkratiska termer 

kan restaurangägarna känna sig underlägsna eftersom de inte förstår vad 

livsmedelsinspektören talar om. Vidare uppgav en av restaurangägarna att det ofta uppstod 

dubbla budskap, vad denne ansåg presenteras nedan;  

 

”…Det fungerar absolut med den inspektören som vi har, men branschmässigt tror jag absolut 

inte att det fungerar. Många upplever det nog som att det är dubbla budskap och svårt att förstå 

varandra, de har väldigt svårt med att ge raka svar. Det skulle vara skönare om man hade en 

öppen dialog” 

(Restaurangägare, A) 

 

Anledningen till att restaurangägarna ofta uppfattade svaren de fick av 

livsmedelsinspektörerna som dubbla budskap är antingen att inspektörerna inte är enhetliga i 

deras bedömningar gällande avvikelser eller att de enligt lag inte kan ge några raka svar. 

Problematiken kring att inte ge några raka svar leder inte bara till frustration för 

restaurangägarna utan även för livsmedelsinspektörerna. Varje inspektionsrapport som skrivs 
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efter genomförd inspektion skall skrivas som ett beslut, vilket innebär att det kan överklagas 

(Brådenmark, 2010). Detta är anledningen till att livsmedelsinspektörer inte kan ge några raka 

svar då de själva skall skriva beslutet om inspektionen. En av restaurangägarna kom med 

värdefulla synpunkter angående kommunikationen med livsmedelsinspektörerna, svaret 

presenteras nedan;  

 

”…Jag försöker alltid ha en öppen dialog med de inspektörer som jag kommit i kontakt med. Som 

ansvarig får man alltid ta skiten ifall en ur personalen inte följer de rutiner som man som ägare 

har satt upp. Det finns ju så många faktorer som spelar in när man skall kommunicera. Det funkar 

väldigt bra eftersom de ger en andra chans ifall man får några avvikelser. Så på så sätt är det 

lättare att kommunicera fram resultat. Jag har svårt att förstå varför livsmedelsinspektörer 

envisas med att komma under lunchen, de vet att det är rusning då och det känns som att de bara 

vill jävlas…” 

(Restaurangägare, B) 

 

Det är viktigt att hålla en öppen dialog, och som restaurangägaren sade finns det många 

faktorer som har betydelse när man kommunicerar. För att nå ett högt resultat med 

hanteringen av livsmedel är det viktigt att kommunikationen fungerar, dessutom ger det bättre 

resultat vid nästkommande inspektion. Däremot ansåg restaurangägaren att det var 

problematik kring de tider som livsmedelsinspektörerna genomförde sina inspektioner. 

Lunchen är den tid som det är svårast att diskutera med restaurangägarna då det oftast är 

mycket att göra. Vad som är viktigt vid dessa situationer är att förmedla vad syftet med 

inspektionen är och vad som skall inspekteras. Vid kommunikationen mellan restaurangägare 

och livsmedelsinspektörer togs det upp kulturella skillnader ur restaurangägarnas perspektiv, 

nedan visas vad en av restaurangägarna ansåg om kulturella skillnader; 

 

”…Vad många livsmedelsinspektörer inte förstår är att i kulturer är det helt okej att ta med 

familjen in i köket, när livsmedelsinspektörer kommer och sätter käppar i hjulet kan det ha en stor 

betydelse för den familjen. Det förstår inte inspektörerna utan de går bara efter deras lista. Tyvärr 

kan det vara skillnader i kulturer, men det får man lösa vid situation till situation…” 

(Restaurangägare, B) 

 

Genom att ha en kompetens om olika kulturer kan detta underlätta kommunikationen mellan 

livsmedelsinspektörer och restaurangägare. Seder och traditioner är något som måste tas i 

beaktning och att kommunicera vad som råder inom den svenska lagstiftningen kan innebära 

problem för en restaurangägare från en annorlunda kultur. Det viktiga är att kommunicera 

syftet med hanteringen av livsmedel för att öka förståelsen om varför vissa delar inte är 

accepterade. 

 

4.2.5 Ställer livsmedelslagstiftningen och livsmedelsinspektörerna för höga krav på 

restaurangägare? 

Restaurangägarna ansåg att kommunikationen skulle underlättas om samarbetet mellan 

livsmedelsinspektörer och dem själva fungerade. Livsmedelslagstiftningen och de krav som 

myndigheter ställer på restaurangägarna försvårar kommunikationen, eftersom 

restaurangägarna anser att de regler som ställs är för otydliga. Det skulle behövas tydligare 

regler eftersom ett större ansvar ligger på restaurangägarna själva, utan erfarenhet är det 
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svårare att veta hur en verksamhet skall bedrivas. Ett urval av restaurangägarnas åsikter 

presenteras nedan; 

  

 

 

”…Det skall vara strikta regler och lagar, inget godtyckande och personligt... Det är en 

myndighet och det är inte så lätt att ifrågasätta, man är ganska hjälplös. Jag tycker att det borde 

vara tydliga regler om vad som är okej och inte, det är för mycket godtycklighet, vad är rent och 

inte..” 

(Restaurangägare, C) 

 

”…I och med att allt ökar med ansvarsbiten borde reglerna och kraven bli tydligare. För min del 

är det ingen fara tror jag har mycket erfarenhet, men med andra tror jag det är svårt. Allt 

pappersarbete tar för mycket tid och det borde förenklas” 

(Restaurangägare, A) 

 

Kraven som myndigheter och lagstiftningen anser att verksamheter skall upprätthålla anses av 

restaurangägare var för hårda. Detta medför att informationen måste vara tydligare från 

inspektörerna om hur restaurangägare skall driva en restaurang för att uppfylla de regler som 

ställs. Informationen från livsmedelsinspektörer anses idag vara för diffusa och att 

restaurangägare inte får den hjälp som de kräver. Nedan presenteras ett urval av vad 

restaurangägarnas åsikter är kring hur informationen fungerar med livsmedelsinspektörerna;  

 

”…Du får öppna en restaurang själv nu utan ett godkännande vilket kan medföra enorma 

kostnader för att man inte vet vad som gäller. Men då säger inspektörerna att det skall du veta och 

så får man stå där, de är inte där för att hjälpa och det påpekar de ofta. Så vi får inte mycket 

hjälp…” 

(Restaurangägare, C) 

 

Restaurangägarna ansåg att de inte fick den hjälp de behövde från livsmedelsinspektörerna 

och att den information de fick var brisfällig. Livsmedelsinspektörerna var inte där för att 

hjälpa verksamheter och en av restaurangägarna hade en del förslag på hur detta kunde 

åtgärdas. Nedan presenteras vad en restaurangägare ansåg om informationen och hur den 

kunde förbättras; 

 

”…Informationen fungerar inte alls nu, då de flesta inom restaurangbranschen har utländsk 

bakgrund så måste variationen av informationen vara på olika språk. De har ju sin hemsida, men 

mer detaljerade informationsblad skulle vara att föredra. De borde ha som polisen, större möten i 

en lokal för att informera restaurangägare när det dyker upp förändringar i lagen…” 

(Restaurangägare, B) 

 

Genom att använda sig av informationsblad på olika språk skulle detta kunna underlätta 

kommunikationen mellan livsmedelsinspektörer och restaurangägare vid inspektioner. Detta 

eftersom restaurangägarna lättare skulle förstå de begrepp som livsmedelsinspektörerna 

använder sig av vid inspektionerna. Om kunskapen om livsmedelshantering ökar, ökar även 

chansen till ett bättre samarbete. 
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5.0 Diskussion 

Svaren från intervjuerna mellan livsmedelsinspektörerna och restaurangägarna skilde sig från 

varandra gällande kommunikationen. Frågan om det fanns något samarbete mellan 

livsmedelsinspektörerna och restaurangägarna visade att båda parterna var överens om att det 

inte fanns något konkret samarbete. Detta även om livsmedelsinspektörerna ansåg att chansen 

för ett samarbete hade förbättrats under de senare åren, med avseende på att restaurangägarna 

hörde av sig oftare med frågor. Samarbetet fungerade inte ur aspekt om att restaurangägarna 

ansåg att livsmedelsinspektörerna endast var en kontrollmyndighet, som inte kunde ge raka 

svar och att de inte visste hur en restaurang praktiskt fungerar. Livsmedelsinspektörerna ansåg 

även de att de var en kontrollmyndighet vilket kunde ha en negativ inverkan på 

restaurangägarna, men att de är vana vid inspektioner numera och att det underlättar 

samarbetet. Ett effektivt samarbete skulle förbättra kommunikationen vilket medför att 

informationen och villigheten att hjälpa varandra borde stärkas. Villigheten att hjälpa 

varandra bygger på ett förtroende för att minska riskerna vid livsmedelshanteringen (Frewer 

& Miles, 2003). Ett ökat förtroende mellan parterna medför ett bättre samarbete. Det är inte 

bara samarbetet mellan restaurangägare och livsmedelsinspektörer som måste förbättras. 

Samarbetet mellan livsmedelsinspektörerna måste förbättras så att bedömningarna vid 

inspektioner blir mer lika varandra. Oavsett om livsmedelsinspektörerna skulle sträva mot ett 

enhetligt arbetssätt vid bedömningar kan inte bedömningarna bli helt lika varandra. Detta 

eftersom den mänskliga faktorn innebär att tolkningar och värderingar är olika för varje 

individ. Eftersom tolkningar och värderingar inte är lika för varje individ försvårar detta att 

arbetet om att kommunicera risker. Denna aspekt måste tas i beaktning av aktörer som skall 

kommunicera information om risker (Nordberg m.fl. 2003). 

 

Informationen om hur riskerna med hantering av livsmedel skall förmedlas måste vara tydlig 

(Houghton m.fl., 2008). Det finns inga klara regler för kvalitet av livsmedel vid inspektioner, 

utan mycket handlar om livsmedelsinspektörernas egna bedömningar. Att kommunicera risker 

är inte alltid enkelt med tanke på att det är många faktorer som skall analyseras (Frewer, 

Shepherd & Sparks, 1994). Det viktiga vid att kommunicera risker är att 

livsmedelsinspektörerna skall förmedla informationen om den personliga risken och risken för 

andra människor att utsättas för livsmedel som inte är säkra. Tanken med att kommunicera 

risker är att förändra människors syn på risker inom livsmedelshantering (Frewer, 2004 & 

Hampel, 2006). Tyvärr fungerar inte kommunikationen mellan restaurangägarna och 

livsmedelsinspektörerna i dagsläget, vilket medför att riskerna med hantering av livsmedel 

inte alltid framkommer. Informationen om hanteringen av livsmedel skulle kunna förbättras 

om livsmedelsinspektörerna försåg restaurangägarna med den information de krävde. Det kan 

tyckas att restaurangägarna borde få samma vägledningar om lagen som 

livsmedelsinspektörerna får av Livsmedelsverket. Ett exempel på vägledningar är den av 

Brådenmark (2010) som handleder inspektörerna genom livsmedelslagstiftningen samt vad 

som menas med varje kontrollpunkt i checklistan för detaljhandel. Problematiken kring att 

livsmedelsinspektörerna inte kan ge raka svar beror främst på att de inte får, enligt krav från 

Livsmedelsverket (Brådenmark, 2010). Kommunikationen kan inte förbättras om 
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livsmedelsinspektörerna håller hårt kring denna rekommendation och inte hjälper 

restaurangägarna i den lilla mån de kan. Det skulle underlätta om livsmedelsinspektörerna gav 

alternativ på lösningar för att förbättra livsmedelshanteringen, men att det i botten fortfarande 

var restaurangägarnas beslut om vilken lösning de skulle använda sig av.  

 

En anledning till att restaurangägarnas och livsmedelsinspektörernas kommunikation inte 

fungerar kan vara att synsättet på de båda parterna skiljer sig åt. Många aspekter som makt, 

kultur och språkskillnader diskuterades vid intervjuerna. Makt är ett område som kan ha en 

stor betydelse för kommunicering mellan parterna (Dimbleby & Burton, 1995). 

Livsmedelsinspektörerna tyckte själva att de försökta agera på ett sätt som inte antydde till att 

de var en kontrollmyndighet som bara skulle kontrollera, utan även hjälpa restaurangägarna. 

De använde sig av enklare ord som inte var av byråkratisk karaktär för att minska riskerna för 

att restaurangägarna inte skulle förstå, samt att det i tron skulle medföra att restaurangägarna 

skulle tycka att de befann sig på samma nivå som livsmedelsinspektörerna. Genom att inte 

använda sig av byråkratiskt språk underlättar det kommunikationen och maktpositionen kan 

minskas. Detta bör användas mer inom yrket som livsmedelsinspektör då restaurangägarna 

fortfarande ansåg att inspektörerna hade makt. Oundvikligen är det livsmedelsinspektörerna 

som har det slutgiltiga ordet, men kommunikationen fram till ett beslut kan förbättras genom 

att arbeta med hur de kommunicerar. Sedan finns det de traditionella språkskillnaderna som 

att alla restaurangägare inte kan det svenska språket. Detta kan dock undvikas i den mån att 

det ges information till restaurangägare på fler språk än svenska. Med det menas inte att det 

inte är upp till restaurangägarna att kunna det svenska språket för att förstå lagstiftningen, 

men kommunikationen inför en inspektion kan underlättas. Vid inspektionerna vet 

restaurangägarna vad inspektörerna menar med avvikelser då innebörden av ordet har 

förklarats, så de båda parterna vet vad den andre talar om vid inspektionen. I många fall fanns 

kunskapen om livsmedelslagstiftningen men att det fanns ett behov av tydligare information 

för att öka denna kunskap. Skulle informationen vara mer lättförståelig skulle 

kommunikationen med risker kunna förbättras (Hampel, 2006). 

 

Förutom det talande språket har kroppsspråket en betydelse för kommunikationen. 

Kroppsspråket kan avslöja en hel del om människors attityder och åsikter (Dimbleby & 

Burton, 1995; Backlund, 2006). Genom att använda sig av det vid kommunicering mellan 

livsmedelsinspektörer och restaurangägare kan kommunikationen förbättras. Detta genom att 

gester kan stödja och förstärka innebörden av de ord som används vid kommunicering. 

Problematiken med att använda sig av sitt kroppsspråk är att alla kulturer inte använder sig av 

sin kropp på samma sätt (Backlund, 2006). Det är därför viktigt att ha kunskap om andra 

kulturer för att minska missförstånd och fördomar. Hur vi använder oss av kroppsspråket har 

sina anor med de sociala och kulturella skillnaderna mellan människor (Mato, 2008). Det är 

viktigt att tänka på att ordens betydelse i samband med användningen av gester som är det 

centrala vid kommunikation.  

 

Vid kulturella skillnader är det viktigt att ha en kulturkompetens för att minska missförstånd 

vid exempelvis inspektioner (Dahlkwist, 2004 & Backlund, 2006). Vad som anses vara 

accepterat i en kultur behöver inte nödvändigtvis vara accepterad i nästa. Detta tydliggörs av 
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den restaurangägare som poängterar att det är helt naturligt att ta med sin familj in i sitt 

restaurangkök. Vad som inte framkommer är förståelsen om att det i svensklagstiftning inte är 

accepterat. Genom att berätta för restaurangägaren varför detta inte är accepterat skulle 

frustrationen minskas genom att denne nu har information om varför detta inte får ske. 

Återigen är det viktigt att förmedla de risker som finns vid hantering av livsmedel med 

information som varje individ kan ta del av (Hampel, 2006). När personer befinner sig inom 

nya kulturer är det mycket lätt att det uppstår fördomar. Varje individ har ett behov av att 

generalisera vilket medföljer att ett första möte kan ha stor betydelse (Dahlkwist, 2004). Har 

en person dålig erfarenhet av en viss kultur kan det medföra att personer har en speciell 

uppfattning om alla personen möter från denna kultur. Detta för att människor har en tendens 

till att placera människor i bestämda fack för att själva känna sig trygga. För att kunna 

samarbeta och kommunicera med personer från andra kulturer är detta oerhört viktigt att 

undvika. För att minska risken till att generalisera är det viktigt att ha ett öppet sinne och se 

alla människor som individer, istället för vilken kultur de tillhör.    
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6.0 Slutsatser 

Syftet med detta examensarbete var att studera hur kommunikationen upplevs mellan 

livsmedelsinspektörer och restaurangägare, utifrån de båda parternas perspektiv. 

Undersökningen resulterade i följande slutsatser; 

  

 Kommunikation är en viktig del i livsmedelsinspektörernas yrke. Utan en effektiv 

kommunikation kan inte risker kommuniceras på ett resultatrikt förfarande och ett 

nödvändigt samarbete är svårt att uppnå. 

 

 Kommunikationen mellan livsmedelsinspektörer och restaurangägare fungerar inte i 

dagsläget utan den behöver förbättras. De största problemen i kommunikationen anses 

vara språkbrister och maktposition samt kulturella skillnader. Genom att arbeta med 

dessa problemområden skulle kommunikationen förbättras mellan de berörda parterna. 

 

 Skillnader i språk vid inspektioner kan främst avhjälpas med att inte tala på ett 

byråkratiskt sätt med restaurangägarna samt att information som delas ut till 

restaurangägare innehåller fler språk än svenska. När det gäller brister i språk 

angående att restaurangägare inte kan det svenska språket, kan inte detta avhjälpas mer 

än att vara extra tydlig och använda sig av gester som ett hjälpmedel vid 

kommunicering. Genom att arbeta med detta problem kan även maktpositionen, som 

livsmedelsinspektörerna anses ha, lindras. 

 

 Kulturella skillnader är alltid svårt att hantera men vid inspektioner är det viktigt att 

attityden mot andra kulturer hålls öppen så att kommunikationen kan fortgå. För ett 

öppet sinne minskar risken för fördomar och ett samarbete kan främjas. 

 

 Eftersom både restaurangägarna och livsmedelsinspektörerna ansåg att lagstiftningen 

inte var utformad på ett sådant sätt att det underlättade för verksamhetsutövare, borde 

informationen om lagstiftningen förbättras till restaurangägarna. Detta genom att 

exempelvis arbeta hårdare med informationsbroschyrer på olika språk.   
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Bilaga 1. Intervjufrågor till livsmedelsinspektörer 

 

Kön: 

Ålder: 

 

1. Hur länge har du arbetat som inspektör? 

 

 

2. Hur tycker du samarbetet med restaurangägare har fungerat genom din tid som inspektör? 

 

 

3. Vilka hinder anser du kan uppstå vid en inspektion? Vad kan man göra för att avhjälpa 

dessa?  

 

 

4. Det uppstår ofta nya lagar kring verksamheter som restauranger, hur fungerar 

informationen kring de nya lagarna? 

 

 

5. Om ni informerar ägarna, hur gör ni detta? 

 

 

6. Tycker ni att samarbetet mellan inspektör och restaurangägare har ökat genom åren? På 

vilket sätt? 

 

 

7. Hur ser du på kommunikationen med restaurangägare vid inspektioner? (Fungerar det, 

varför/varför inte?) 

 

 

8. Hur tycker du attityden hos restaurangägaren är generellt mot livsmedelsinspektörer? 

 

 

9. Övrigt… 
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Bilaga 2. Intervjufrågor till restaurangägare 

 

Kön: 

Ålder: 

 

1. Hur länge har du arbetat inom restaurangyrket? 

 

 

2. Hur tycker du att samarbetet med livsmedelsinspektörerna har fungerat genom din tid i 

restaurangbranschen? 

 

 

3. Vad har du för erfarenheter av inspektioner, hur upplever du livsmedelsinspektörerna när 

de kommer till inspektioner? 

 

 

4. Anser du att samarbetet med livsmedelsinspektörerna fungerar på ett positivt eller negativt 

sett? 

 

 

5. Om du skulle vilja ändra på något hos livsmedelsinspektörerna vad skulle det vara? 

 

 

6. Hur tycker du kommunikationen fungerar med livsmedelsinspektörerna? 

 

 

7. Upplever du att det ställs för höga krav på er som restaurangägare?  

 

 

8. Fungerar informationen mellan er och inspektörerna kring lagar och förändringar? 

 

 

9. Övrigt… 

 

 

 


