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Sammanfattning 
 

Då matförgiftningarna runt om i världen stadigt ökar, har livsmedelsinspektörernas 

roll att kontrollera hur livsmedelsföretagen uppfyller livsmedelslagstiftningen blivit 

allt viktigare. År 2006 ändrades den svenska livsmedelslagstiftningen till att bli mer 

överensstämmande med EU:s livsmedelslagstiftning. I och med denna förändring 

ändrades livsmedelsinspektörernas roll till att kontrollera hur väl livsmedelsföretagens 

rutiner för egenkontroll uppfyller livsmedelslagstiftningen. För att kommunikationen 

under de kontroller som livsmedelsinspektörerna utför på livsmedelsföretagen ska 

kunna fungera på ett effektivt och noggrant sätt, krävs det att båda parter hjälps åt. Då 

forskningen inom det aktuella området idag kan ses som bristfällig, har detta legat till 

grund för detta examensarbetes inriktning. Syftet med detta examensarbete är att 

studera hur livsmedelsföretagare som inte har svenska som modersmål upplevde att 

kommunikationen fungerade vid den senaste kontrollen. I syftet ingick även att 

undersöka vad kontrollrapporterna hade för betydelse för hur livsmedelsföretagare 

uppfattade att kommunikationen fungerade under den senaste kontrollen. För att 

uppnå detta syfte utfördes fem semistrukturerade intervjuer där resultatet analyserades 

med hjälp av ”öppen kodning”. Resultatet från intervjuerna visade att 

kommunikationen vid de senaste kontrollerna uppfattades som god, även om vissa 

hinder uppstod. Dessa hinder bestod främst av språkliga barriärer och okunskap inom 

den svenska livsmedelslagstiftningen. För att säkra livsmedel ska kunna uppnås, krävs 

det att den goda kommunikationen under en kontroll bevaras.   
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Abstract 

 
Since food poisoning around the world steadily increases, the role of the food 

inspector has become more important when it comes to how well food business 

accomplishes the food legislation. In 2006, the Swedish food legislation changed to 

become more conformably with EU´s food legislation. With these changes of 

legislation, the food inspectors now control how well the food businesses routines 

answers to the food legislation. To handle the communication in an effective and 

accurate way during the controls that is performed by the food inspectors on the food 

businesses, it is required that both parties help each other in order to maintain this. 

Since research in this field today can be seen as inadequate, this has been the basis of 

the thesis for this work. The aim of this essay is to study how food business managers, 

who do not have Swedish as their native language, experienced the communication 

with the food inspector during their last control. For this aim, this also sought to 

investigate what kind of meaning the monitoring report has for the food business 

managers. To reach the aim of this study, five semi-structured interviews were carried 

out and later the results were analyzed by using "open coding". The results from the 

interviews showed that the communication during the food business managers last 

control were perceived as good, even though some obstacles occurred. These 

obstacles consisted primarily to language barriers and ignorance in the Swedish food 

legislation. To achieve safe food, a maintained good communication during a control 

is required.   
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1.0 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Livsmedelsinspektörer världen över har ett stort ansvar gentemot konsumenter och för 

samhällets välmående genom att kontrollera att livsmedelsföretagare följer den 

rådande lagstiftningen (Pham et.al. 2010). Tidigare studier visar att antalet 

matförgiftningar ökar stadigt. Detta påvisas även i Taylor och Taylors artikel Using 

qualitative psychology to investigate HACCP implementation barriers (2004) och i 

Scotts artikel Food safety and foodborne disease in 21st century homes (2003). Denna 

ökning bidrar till stora ekonomiska kostnader för samhället i form av förlorad 

arbetskraft och ökade medicinska kostnader. Att antalet matförgiftningar ökar runt om 

i världen kan bero på flera faktorer. Dessa faktorer skulle kunna vara att antalet 

människor som äter ute stiger, vissa livsmedelsföretag har bristfälliga hygienrutiner, 

otillräckligt kunskap gällande livsmedelssäkerhet samt att medvetenheten om vart 

matförgiftningarna ska rapporteras ökar. För att minska antalet insjuknade av 

livsmedelsrelaterade sjukdomar krävs det att livsmedelshanteringen är säker (Kramer 

& Scott, 2004).  

 

Varje år drabbas en halv miljon svenskar av matförgiftning. Hälften av dessa förgiftas 

av mat tillagad i hemmet och resterande av livsmedelsföretag som hanterar och 

producerar livsmedel (Smittskyddsinstitutet, 2011). En brittisk studie utförd av 

Tebbutt (1992) visar att ökade hälsorisker kan kopplas samman med bristande 

utbildning (Kramer & Scott, 2004). För att kunna garantera säkra och hälsosamma 

livsmedel finns två stycken grundpelare som ska förhindra att osäkra livsmedel 

kommer ut på marknaden. Den första grundpelaren innebär att livsmedelsföretagen 

bör ha arbetat fram en riskbedömning och den andra grundpelaren bygger på 

utbildning inom livsmedelssäkerhet. Det är i huvudsak de ansvariga på 

livsmedelsföretagen som ska se till att de personligen är utbildade inom de två 

grundpelarnas områden samt att även deras personal också innehar samma kunskaper 

(Wheelock, 1994). Detta går även att utläsa i EG-förordning 852:2004 kapitel tolv, 

bilaga två, där det är livsmedelsföretagarens ansvar att se till att dennes personal, som 

hanterar livsmedel, har den kunskap som krävs för att de livsmedel som släpps ut på 

marknaden ska vara säkra.  

 

Den 1 juli 2006 ändrades den svenska livsmedelslagstiftningen till att bli mer 

överensstämmande med EU:s lagstiftning. Den svenska livsmedelslagstiftningen har 

förändrats till att bygga mer på EG-förordningar, nationella lagar och föreskrifter.  

Den tidigare lagstiftningen var mer fokuserad och inriktad på en detaljstyrd kontroll 

av livsmedelsföretagen där kontrollen fokuserades på kontroll av lokaler och 

utrustning (Israelsson, 2006) till att idag bli mer inriktad på att det är 

livsmedelsföretagarnas ansvar för att livsmedlen ska vara säkra när de släpps ut på 

marknaden. I och med livsmedelsföretagarens tydligare ansvar, ska denne se till att 

lagstiftningens mål om säkra livsmedel samt spårbarhet uppnås. Detta sker bland 
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annat genom att upprätta system för egenkontroll där företagen ska kunna säkerställa 

att livsmedel inte utgör någon hälsorisk, så kallade egenkontrollprogram 

(Livsmedelsverket, 2007). Livsmedelsinspektörens roll blev då istället att bedöma hur 

väl livsmedelsföretagens rutiner för egenkontrollen uppfyller de lagkrav som ställs på 

säkra livsmedel samt att se hur väl rutinerna följs och dokumenteras (Israelsson, 

2006).  

 

Det finns idag cirka 65 500 livsmedelsanläggningar i Sverige där Livsmedelsverket 

tillsammans med landets länsstyrelser och kommuner har ansvar för samordning och 

ledning av den lokala livsmedelskontrollen (Livsmedelsverket, 2009a). Vilken berörd 

kontrollmyndighet som utför den offentliga kontrollen för de olika 

livsmedelsföretagen presenteras närmre i § 23 livsmedelsförordningen (SFS 

2006:813). Livsmedelsinspektörens lokala roll, i det här fallet i kommunen, är 

betydelsefull för att uppnå lagstiftningen om säkra livsmedel (Livsmedelsverket, 

2007) och för att samhällets hälsa ska upprätthållas (Pham et.al., 2010). Vid en 

kontroll är det av vikt med en väl fungerande kommunikation där 

livsmedelsföretagarens egna åsikter och erfarenheter lyfts fram i sitt sammanhang, 

detta för att eventuella brister och barriärer ska kunna belysas som annars kan vara 

svårt att uppdaga. Kommunikation är en viktig process när det kommer till samarbete. 

Både intern och extern kommunikation är någonting som bör fungera för att 

underlätta arbetet för båda parter (Zutshi & Sohal, 2004). 

 

För att öka läsvänligheten i detta examensarbete har en bilaga, se bilaga 3, tillägnats åt 

att beskriva och definiera begrepp som är vanligt förekommande i denna text. 

Definitionerna är kompletterade med aktuell lagstiftning samt förordningar i den 

omfattning det är möjligt.     

 

1.2 Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att studera hur livsmedelsföretagare som inte har 

svenska som modersmål upplevde att kommunikationen fungerade vid den senaste 

kontrollen, vilket innefattar hela processen från kontroll till mottagandet av 

kontrollrapport.  

 

1.3 Tidigare forskning om kommunikation och språk 

Begreppet ”kommunikation” innebär att något ska bli gemensamt och kommer från 

latinets ”Communicare”. Kommunikation innebär även kroppsspråket som tydliggör 

det verbala samtalet (Nilsson & Waldemarson, 2007). Kommunikation är ett begrepp 

som alla känner till men som många har svårt att förklara.   

 

Kommunikation definieras i detta examensarbete på det traditionella sättet så som 

Jacobsen och Thornsvik (2008) definierar det i boken ”Hur moderna organisationer 

fungerar”: En process där grupper eller individer utbyter eller sänder information. 

Jacobsen och Thornsvik menar också att kommunikationen innefattar kroppsspråk, 
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idéer och känslor från en grupp eller individ till en annan, vilket även detta 

examensarbete kommer att förhålla sig till.  

 

Kommunikationskanalen som används under en kontroll är i huvudsak det verbala 

samtalet men inkluderar också icke-verbala signaler så som röstanvändning och 

kroppsspråk. Kommunikationen kan sammanfattningsvis förklaras som en verbal 

informationsspridning i kombination med icke-verbala signaler.  

 

Enligt Jonas Holmqvist (2011) finns det idag få studier utförda beträffande 

användningen av kommunikation och språkets betydelse i människors vardagliga 

arbete. Tidigare studier visar också att människors beteende gällande samspelet med 

andra människor influeras av kultur och modersmål. I Holmqvist studie framkom det 

att språket är ett neutralt verktyg som används vid kommunikation och är av betydelse 

för människors identitet och sinnesstämning. En människas identitet och 

sinnesstämning påverkas av dennes förmåga eller oförmåga att använda ett andraspråk 

och dess betydelse som inte är dennes modersmål. Då forskning kring betydelsen av 

människors förmåga och oförmåga att tala och använda ett visst språk är otillräcklig 

och inte tidigare ansetts som ett forskningsområde i sig, var detta en avgörande faktor 

för inriktningen i detta examensarbete.  

 

I en studie, utförd av Mai T Pham (2010) med flera, från 2008 ingick fyra stycken 

fokusgrupper med livsmedelsinspektörer från Kanada. Syftet med denna studie var att 

undersöka vilka frågor inom hälsoområdet som fokusgrupperna ansåg vara viktigast 

när det gällde hur behovet och hur åsikterna såg ut gällande den tillgängliga 

informationen inom området. En av slutsatserna i denna studie var att de deltagande 

ansåg att det uppstod svårigheter gällande kommunikationen med 

livsmedelsföretagare på grund av bristande kunskaper hos livsmedelsföretagarna 

under en kontroll.      

 

Perspektivet i den kanadensiska studien var enbart riktad mot livsmedelsinspektörerna 

åsikter och erfarenheter, till skillnad mot detta examensarbete vilket belyser 

livsmedelsföretagarnas åsikter och erfarenheter.  Författarna till den kanadensiska 

studien ansåg att fler studier inom det aktuella området krävs för att kunna få en större 

helhetsbild och för att kunna dra generaliseringar inom området.  

 

I en studie, utförd av Shobha Mocherla (2011) med flera, från 2010 där deltagande 

observationer genomfördes för att undersöka hur kommunikationen mellan läkare och 

patienter på en ögonklinik i Indien fungerade. Denna studie kom fram till att läkare 

kan skapa ett bättre intryck på patienter om denne inkluderar vardagligt samtal i 

konversationen samt att det var viktigt att läkarna anpassar språket utefter patienternas 

förutsättningar. Studien visade även att en väl fungerande kommunikation bidrar till 

att patienten fick större förståelse för att den vård som sker utanför kliniken, var minst 

lika viktig som den vård som sker på kliniken.   
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Den Indiska studien kan kopplas samman med detta examensarbete genom att 

livsmedelsinspektören istället tar läkarens roll som ”expert” och 

livsmedelsföretagaren som ”lekman”. Detta innebär inte att ”lekmannen” inte är 

kunnig inom sitt specifika område, utan snarare att det är ”experten” som kontrollerar 

”lekmannens” efterlevnad i detta fall av den svenska livsmedelslagstiftningen.   

 

Även i denna artikel ansåg författarna att vidare studier inom det aktuella området 

behövs då det i dagsläget inte finns tillräckligt med kunskap för att få en tydligare 

helhetssyn.  

 

1.4 Samarbetet med den berörda kommunen 

Detta examensarbete utfördes i samarbete med en medelstor kommun i Sverige där 

främst enhetschefen och en miljö- och hälsoskyddsinspektör fungerade som 

kontaktpersoner och hjälp vid eventuella frågor och oklarheter. Detta examensarbetes 

inriktning avgränsades genom den berörda kommunens projekt som sträckte sig under 

mars månad 2011 och som syftade till att granska rutiner och efterlevnad för specifika 

kontrollområden vid livsmedelsföretagens ordinarie kontroll. I projektet fokuserade 

kontrollerna på rengöring, separering, redlighet/märkning, Hazard Analysis Critical 

Control Point (HACCP) (se begreppsdefinition i bilaga 3) samt reklamationer och 

matförgiftningar.  Kommunens checklista till detta projekt hade anpassats efter dessa 

avgränsade kontrollområden. Grundmaterialet till projektet fick författarna ta del av 

då det var av betydelse för att dessa skulle få en bredare förståelse av projektets syfte. 

Projektets syfte var att utföra kontroller, både inspektioner och revisioner vilka 

förklaras i bilaga 3, på livsmedelsföretag som ingick under kategorierna butiker, 

grossister och kiosker. Examensarbetets omfattning avgränsar sig dock mer än vad 

kommunens projekt syftade till, detta förklaras närmare under rubriken 

Avgränsningar/Urval. Projektet innefattade livsmedelsföretag med olika 

riskklassificeringar, dock avgränsar sig denna studie till riskklassificering 5B, se 

tabell 1 och 2.  Författarna till detta examensarbete hade förmånen att delta vid en 

varsin kontroll som utfördes av den berörda Kommunen. Detta medförde att 

författarna fick en djupare förståelse för hur kommunikationen under en kontroll kan 

fungera i praktiken. Senare kom det att visa sig att två av de kontrollerade 

livsmedelsföretag som författarna närvarade vid även valde att ställda upp på att 

medverka i detta examensarbete.  

 

Den ena kontrollen som en av författarna till detta examensarbete närvarade vid var 

en inspektion (oanmäld kontroll) som i huvudsak går till på samma sätt som en 

revision (anmäld kontroll). Vid ankomsten till de berörda livsmedelsföretagen 

utfördes inledande presentationer av livsmedelsinspektörerna, kontrollernas syfte och 

hur kontrollerna skulle gå till. Efter de inledande presentationerna utfördes 

kontrollerna av livsmedelföretagen med inriktning på de kontrollpunkter projektet 

innefattade. Under kontrollerna ställdes kontinuerligt olika frågor till 

livsmedelsföretagarna, vilka är de som är ansvariga för verksamheterna. 
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Livsmedelsinspektörerna förde anteckningar över iakttagelser under kontrollerna som 

kunde leda till avvikelser. Dialogernas omfattning med livsmedelsföretagarna 

varierade mellan de olika kontrollerna. När kontrollerna var utförda hade båda 

livsmedelsinspektörerna ett sammanfattande möte med respektive 

livsmedelsföretagare för att sammanställa det som framkommit under kontrollen. 

Under detta möte togs eventuella avvikelser upp som noterats samt att dessa 

motiverades för att skapa en djupare förståelse hos livsmedelsföretagaren. Vid 

eventuella avvikelser sattes en deadline för när dessa skulle vara åtgärdade och på 

vilket sätt dessa skulle redovisas.      

 

1.5 Riskklassificering 

Det finns idag cirka 16 000 livsmedelsföretag med riskklassificering, 5B, i Sverige 

(Livsmedelsverket, 2009a). Numret i klassningen står för den risk livsmedelsföretaget 

utgör, se tabell 1, och bokstaven står för den erfarenhet och vilken slags kontroll 

livsmedelsföretaget har, se tabell 2. Vilken riskklass livsmedelsföretaget tilldelas 

beror på hur många poäng verksamheten fått efter att berörd livsmedelsinspektör 

besvarat frågor ur Livsmedelsverkets moduler, se bilaga 1 och bilaga 2. Vid den första 

riskklassificeringen av ett livsmedelsföretag klassas verksamheten med 

erfarenhetsklass B, vilket innebär att livsmedelsföretaget anses inneha 

erfarenhetsklass ”Normalläget”. Vilken siffra livsmedelsföretagaren blir tilldelad, 

beror på omfattningen av vilken risk verksamheten utgör. Ju högre siffra inom 

spannet 1-5 ett livsmedelsföretag blir tilldelat, desto lägre risk utgör verksamheten 

(Livsmedelsverket, 2010a).   

 

Tabell 1. Tabellen är en modifierad version av Livsmedelsverkets riskklasser 

Riskklass Riskpoäng 

1 ≥ 100 

2 80 – 90 

3 60 – 70 

4 40 – 50 

5 ≤ 30 

 

De avgränsade livsmedelsföretagen för denna studie har alla fått riskpoäng under 30, 

eller lika med 30. Detta innebär alltså att livsmedelsföretagen faller inom ramen för 

riskklass 5.  

 

Tabell 2.  Tabellen är en modifierad version av Livsmedelsverkets erfarenhetsklasser 

Erfarenhetsklass Poäng 

A 0 

B 25 & 50 

C 100 & 125 

D 200 

 

Efter det att livsmedelsinspektören sammanställt hur många poäng 

livsmedelsföretaget blivit tilldelad, avgör detta sedan hur mycket kontrolltid 
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livsmedelsinspektören ska disponera för just den verksamheten.  Varje 

erfarenhetsklass innefattar olika kontrolltider. Som tidigare påpekats förhåller sig 

livsmedelsföretagen i detta examensarbete till riskklass 5 och erfarenhetsklass B. 

Detta innebär att den beräknade årliga kontrolltiden för dessa livsmedelsföretag 

uppgår till cirka två timmar, de årliga kontrolltimmarna varierar beroende på risk- och 

erfarenhetsklass (Livsmedelsverket, 2010a).  
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2.0 Metod 

 

2.1 Kontakt med livsmedelsföretagare 

För att skapa en första kontakt med livsmedelsföretagen, delade 

livsmedelsinspektörerna på Kommunen ut ett informationsblad, se bilaga 4, i samband 

med kontrollen till de livsmedelsföretag som ingick i Kommunens projekt. 

Informationsbladet beskrev bland annat syftet samt att deltagandet av de medverkande 

livsmedelsföretagen skulle avidentifieras. De på Kommunen var medvetna om vilka 

livsmedelsföretag som deltagit i studien, dock visste de inte vilket livsmedelsföretag 

som sagt vad under intervjuerna. Anledningen till detta var att Kommunen lagt ned 

extra resurser på en påskyndad hantering av kontrollrapporter för de berörda 

livsmedelsföretagen. Det var därför av stor vikt för Kommunen att få reda på när 

lämpligt antal livsmedelsföretagare valt att ställa upp på intervju så att de extra 

resurser som lagts på detta examensarbete kunde avslutas.  

 

Livsmedelsföretagen kontaktades cirka 1-2 veckor efter utförd kontroll för förfrågan 

om intervju. Detta innebar att livsmedelsföretagarna fick tid på sig att avgöra 

huruvida de ville ställa upp på en intervju eller ej. För att respondenterna som valde 

att ställa upp på intervju skulle känna sig så avspända och bekväma som möjligt, 

valdes mötet att placeras i de berörda verksamheternas respektive lokal. Detta för att 

det också i vissa fall skulle bli svårt för livsmedelsföretagaren att lämna verksamheten 

helt utan uppsikt. Det var av vikt att de berörda livsmedelsföretagarna mottagit 

kontrollrapporten innan utförd intervju, då intervjufrågorna även berörde dessa.  

 

2.2 Intervjumetodik  

I detta examensarbete var avsikten att undersöka hur livsmedelsföretagare uppfattade 

hur kommunikationen fungerade vid den senaste kontrollen av deras verksamhet. För 

att författarna skulle få en djupare uppfattning gällande det aktuella området för detta 

examensarbete, inhämtades information via tidigare forskning inom ämnet, 

lagstiftning via internet, tryckt litteratur så som lagstiftning och böcker samt genom 

personlig kontakt med Kommunen. För att inhämta kunskap och för att kunna svara 

på examensarbetets syfte, användes metoden kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

Enligt Graneheim och Lundman (2003) bidrar denna intervjumetod till en djupare 

förståelse för livsmedelsföretagarnas uppfattningar och åsikter från den senaste 

kontrollen, i och med att de öppna frågorna ger möjlighet till berättande och 

utvecklande svar. Denna metod ansågs vara bäst lämpad då dess styrka ligger i att just 

lyfta fram aspekterna som nämns ovan.  

 

Den kvalitativa intervjuns styrka ligger i möjligheterna för att skapa ett vardagligt och 

bekvämt samtal. Kvalitativa metoder bygger på forskningsstrategier där tyngdpunkten 

oftast ligger på betydelsen av ord snarare än på kvantifiering vid inhämtning och 

analys av data. Det karaktäristiska för den kvalitativa forskningsstrategin är att den är 
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tolkande, induktiv och konstruktionistisk. Den kvalitativa forskningsmetoden har ett 

induktivt synsätt på samspelet mellan teori och praktik samt att förståelsen av den 

sociala verkligheten ligger i fokus (Bryman, 2009). Det viktiga under den kvalitativa 

semistrukturerade intervjun är att respondentens egna erfarenheter och åsikter framgår 

(Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). 

 

Semistrukturerad intervju är ett begrepp som innefattar många olika exempel på 

intervjuer (Bryman, 2009). Den bygger på öppna frågor där respondenten själv får 

möjlighet att ge ett berättande svar samtidigt som intervjuaren ser till att respondenten 

berör de områden intervjun syftar till. I och med denna metod får respondenten stor 

frihet gällande besvarandet av frågorna som ställs. Följden på de förbestämda 

frågorna kan variera beroende på samtalets utveckling samt att det finns möjlighet för 

nya följdfrågor beroende på åt vilket håll samtalet utvecklas (Ashforth et.al. 2007; 

Magne Holme & Krohn Solvang, 1997).  

 

Innan frågeformuläret färdigställdes skickades detta till Kommunen samt till 

författarnas handledare som fick granska och ge kommentarer på detta. Efter detta 

genomfördes fyra pilottester av intervjun innan det slutgiltiga intervjuformuläret 

färdigställdes. Möjligheten för justering av frågor blev på så sätt genomförbart och 

eventuella förbättringar kunde åtgärdas vid behov (Larsen, 2009). Efter viss 

revidering utifrån de kommentarer Kommunen och handledaren påpekat, fastställdes 

frågeformuläret och blev mer djupgående tack vare detta. Samtliga respondenter i 

detta examensarbete tillfrågades samma frågor, detta gjorde att fler åsikter och 

kommentarer kunde lyftas fram utifrån samma frågor. Frågorna var riktade mot att 

svara på syftet till detta examensarbete men ändå utformade på så sätt att 

livsmedelsföretagarnas möjlighet för berättande svar kvarstod. Respondenterna höll 

sig inom de uppsatta ramarna för de frågor som ställdes, detta gjorde att 

respondenterna inte behövde styras tillbaka till ämnet samt att följden på de 

förbestämda frågorna inte ändrades.   

 

För att inte gå miste om information under intervjutillfällena, spelades alla intervjuer 

in med diktafon. Även anteckningar fördes för att stödja inspelningarna vid eventuella 

tekniska problem eller brus. Efter att de inspelade intervjuerna transkriberats, kodades 

dessa vilket beskrivs närmre under rubriken nedan.  

 

2.3 Kodning 

För att analytiker ska kunna förstå logiken bakom analysen av text, behöver analysen 

brytas ner i mindre beståndsdelar för att sedan plockas in i olika karaktäristiska 

kategorier (Burnard, 1991). Syftet med kategorier är att de ska kunna svara på frågan 

”Vad?” samt att kategorin ska kunna beskriva ett karaktäristiskt område av texten. 

Ofta utvecklas olika subkategorier utifrån den beskrivande huvudkategorin, detta för 

att analysen ska bli lättare att förstå och bearbeta (Graneheim & Lundman, 2003).  
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För varje öppen fråga måste alla svar läsas igenom där olika kategorier ska 

identifieras men även för att kunna utgöra en grund för kodningen, så kallad ”Öppen 

kodning” (Bryman, 2009). För att fördjupningsprocessen av kodningen skulle kunna 

utföras optimalt, användes tre av de fördjupningssteg som Burnard (1991) beskriver i 

artikeln A method of analysing interview transcripts in qualitative research enligt 

följande: 

 

- Steg ett byggde på de anteckningar som noterades under intervjutillfällena. 

Dessa fungerade som ett stöd under den fortlöpande analysprocessen.  

- Steg två fokuserade på fördjupning inom den insamlade empirin. Detta steg 

var en strävan efter att bli mer medveten om respondenternas åsikter.   

- I steg tre grundades de första övergripande kategorierna. Till en början var 

dessa kategorier diffusa men efter fortsatt bearbetning blev de mer specifika 

och eventuella mönster kunde lättare utläsas, så kallad ”öppen kodning”.  

 

Med hjälp av de tre stegen i den öppna kodningen och de anteckningar som noterades 

under intervjuerna, kunde följande centrala kategorier utläsas från det inhämtade 

empiriska materialet: 

  

- Kommunikation innebär verbala samtal. Livsmedelsföretagarna definierade 

huvudsakligen kommunikation så som det verbala samtalet som sker vid 

fysiska möten.   

- Livsmedelsinspektörens språkliga anpassningsförmåga. 

Livsmedelsföretagarna ansåg huvudsakligen att livsmedelsinspektörerna 

kunde anpassa sig till ett bra språk under kontrollen, dock förekom vissa svåra 

begrepp. 

- Kontrollrapportens betydelse. Samtliga livsmedelsföretagare ansåg att 

kontrollrapporten var av vikt för att bekräfta det som sades och bestämdes 

under kontrollen.    

- Förändrad och förbättrad kommunikation. Åsikterna gällande strävan efter att 

förändra och förbättra kommunikationen varierade också mellan de olika 

livsmedelsföretagen.  

 

För att lyfta fram de centrala aspekterna av den insamlade empirin för detta 

examensarbete, har dessa tre steg använts vid analysprocessen. Varför just denna 

analysprocess har använts beror på att denna typ av bearbetningsteknik lyfter fram 

tankar och känslor hos respondenten, vilket även hjälper till att svara på 

examensarbetets syfte. För att denna analysprocess ska fungera så optimalt som 

möjligt, bör medvetenheten kring processens svagheter och brister finnas med under 

hela bearbetningen. I artikeln som nämndes tidigare beskriver Burnard (1991) att 

risken med denna bearbetningsteknik kan vara att egna åsikter och fördomar påverkar 

slutresultatet av den bearbetade data.   
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2.4 Anonymitet 

Den Kommun som valts ut för detta examensarbete är en medelstor Kommun i 

Sverige och kommer inte nämnas med kommunnamn, detta för att minimera risken 

för undanröjning av de utvalda livsmedelsföretagens identitet. Den utvalda 

Kommunen kommer i detta examensarbete att gå under beteckningen 

Kommun/Kommunen.  

 

För att skydda livsmedelsföretagarnas integritet, kommer dessa att hållas anonyma. 

Kommunen är som tidigare nämnts medveten om vilka livsmedelsföretag som deltagit 

i studien, dock vet de ej om vilka livsmedelsföretagare som sagt vad. Detta anses vara 

av stor vikt för att validiteten och reliabiliteten, dessa två begrepp beskrivs närmare 

under rubriken Validitet och Reliabilitet, ska bli så optimal som möjligt. 

Respondenterna hamnar då inte i samma utsatta läge och risken för utebliven 

information minskas (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997).  

 

Resultatet från den insamlade data kommer att presenteras som livsmedelsföretagare 

1, 2, 3, 4 och 5. De tilldelade siffrorna kommer att bestå för varje livsmedelsföretag 

under hela examensarbetet. Livsmedelsföretagare 1 kommer alltså att benämnas som 

livsmedelsföretagare 1 och så vidare under hela examensarbetets gång.  

 

Den totala anonymiteten bidrar till att läsaren får mindre information och förståelse 

för livsmedelsföretagarnas kunskaper inom det svenska språket. Problematiken kring 

att belysa livsmedelsföretagarnas modersmål, härkomst och livsmedelsinspektörernas 

språkliga kunskaper med mera, skulle göra att den berörda Kommunen lättare skulle 

kunna avslöja vilken verksamhet som sagt vad, trots att detta skulle varit önskvärt 

utifrån läsarens perspektiv. Fördelen är att livsmedelsföretagarna troligen svarat på 

intervjufrågorna på ett mer öppet och sanningsenligt sätt.   

 

2.5 Avgränsningar och Urval  

Det är den avgränsade Kommunen som styrt det första urvalet av livsmedelsföretag i 

detta examensarbete. I och med Kommunens projekt, som beskrevs tidigare under 

rubriken Bakgrund, har livsmedelsföretagen begränsats till vilka livsmedelsföretag 

Kommunen utfört kontroll på. Av alla de kontroller som utförts i samband med 

Kommunens projekt, har fem livsmedelsföretagare som inte har svenska som 

modersmål valts ut för att kunna svara på syftet till detta examensarbete. Kommunens 

projekt syftade inte till att endast kontrollera livsmedelsföretagare som inte har 

svenska som modersmål, detta är något författarna till detta examensarbete däremot 

valt att avgränsa sig till. Dessa fem utförda kontroller, utfördes av fyra olika 

livsmedelsinspektörer. Anledningen till varför just fem livsmedelsföretag valts att tas 

med i detta examensarbete, beror på att antalet medverkande skulle kunna ge 

indikationer på hur livsmedelsföretagare upplever att kommunikationen fungerar 

under en kontroll. Fem livsmedelsföretag ansågs vara ett rimligt antal utifrån 
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omfattningen för denna studie. Livsmedelsföretagen är även kategoriserade inom 

riskklass 5B samt belägna inom Kommunens geografiska gränser.  

 

Då detta examensarbete bland annat ser till åsikter, upplevelser och kroppsspråk 

ansågs den kvalitativa metoden vara bäst lämpad för att uppnå arbetets syfte då denna 

metod fokuserar på dessa aspekter. Avgränsningen sträcker sig även till de 

semistrukturerade intervjuerna där de öppna frågornas betydelse är av stor vikt, vilka 

även bidrar till att de berörda aspekterna ovan lyfts fram.   

 

Anledningen till varför just denna Kommun har valts som en avgränsning i detta 

examensarbete är på grund av deras intresse att utveckla och förbättra sin 

verksamhetsutövning. Dock är det viktigt att poängtera att det endast är ett samarbete 

med Kommunen, examensarbetet har alltså inte utförts på uppdrag av Kommunen. 

Detta samarbete har bland annat skett genom korrekturläsning av både intervjufrågor 

och hela examensarbetets innehåll och upplägg. Samarbetet har också skett genom att 

författarna till detta examensarbete praktiskt studerat hur inspektioner av aktuella 

verksamheter genomförts. Detta var av betydelse för hur data kom att tolkas och 

hanteras då en djupare förståelse skapades hos författarna, genom att dessa fick 

observera hur kommunikationen kan gå till under en kontroll. Den djupare förståelsen 

gjorde att data från den insamlade empirin kunde värderas på ett lättare sätt.    

 

2.6 Metodkritik 

I detta examensarbete har den kvalitativa semistrukturerade metoden använts för att 

svara på syftet. En alternativ metod till detta examensarbete skulle kunna ha varit en 

deltagande observation då den deltagande observationen används för att få en djupare 

empiriinsamling och för att komma närmre respondenternas verklighet, i detta fall 

livsmedelsföretagarnas verklighet. Skulle en deltagande observation genomförts, 

skulle även denna begränsats till livsmedelsföretagens upplevelser. Genom deltagande 

observationer kan förståelsen och tolkningen av fältet förbättras genom de direkta 

erfarenheterna som författarna samlat på sig. Dessa erfarenheter skulle även kunna 

innefatta direkta känslor och intryck som annars skulle kunna gå förlorade vid en 

senare intervju (Fangen, 2005). I och med den deltagande observationen skulle 

författarna kunnat styrka det livsmedelsföretagarna upplevde under kontrollen med 

deras egna upplevelser och åsikter från den deltagande observationen.  

 

Anledningen till varför inte den deltagande observationen valdes som metod beror 

dels på examensarbetets tidsram och resurser samt att den metoden innebär vissa 

nackdelar. En av nackdelarna med de deltagande observationerna skulle, enligt Ford 

och Wood (1995), kunna vara att informanterna uppträder på ett sådant sätt som de 

tror att observatörerna vill att de ska uppträda. Detta skulle bidra till att grunderna till 

åsikterna kunde bli felaktiga.  Detta var också en avgörande aspekt till den valda 

metoden för detta examensarbete då den kvalitativa semistrukturerade metoden ger 

utrymme för ”feltolkningar” vid analysen av den insamlade empirin och inte vid 

empirinhämtningen på samma sätt.  
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Tidigare forskning visar att risken för forskarens egna åsikter och värderingar kan 

påverka de kvalitativa studierna och dess utfall på ett subjektivt sätt, vilket kan 

minska trovärdigheten av resultatet (Graneheim & Lundman, 2003). 

   

Kritiker påstår att generaliseringar inom den kvalitativa forskningen är omöjligt. Detta 

på grund av att den kvalitativa forskningen ofta använder ett fåtal individer för 

insamling av empiri, vilket bidrar till att generaliseringar kan ge en missvisande bild 

av forskningsområdet (Bryman, 2011).   

 

Att använda en diktafon kan ibland hämma vissa respondenter till att sanningsenligt 

eller fullt ut uttrycka sig (Ejvegård, 2003). Som tidigare nämnts gjordes ett försök till 

att förebygga denna risk genom att respondenterna själva fått välja lämplig plats för 

vart intervjun skulle genomföras.   

    

Nackdelarna med öppna frågor är bland annat att svaren kan bli svårtolkade och att 

svaren mellan respondenterna kan bli svåra att jämföra (Andersson, 2005).  

 

Medvetenheten kring ovanstående punkter har tagits i beaktning under studiens 

framskridning. Detta har åstadkommits bland annat genom att två personer varit 

närvarande vid intervjuerna, förutom den berörda livsmedelsföretagaren, där den ena 

förde anteckningar och den andra utförde intervjun. För att undvika subjektiv 

bedömning, bearbetades även den insamlade empirin av författarna. På så sätt kunde 

majoriteten av personliga åsikter och värderingar diskuteras och sållas bort så att 

dessa inte skulle påverka studien, vilket gjorde att trovärdigheten av resultatet ökade.     

 

Antalet intervjuade i detta examensarbete sträcker sig till fem stycken 

livsmedelsföretagare, vilket gjorde att generella slutsatser blev svåra att dra då dessa 

inte kan representera hela riskklassificeringen 5B. Dock kunde det utläsas vissa 

indikationer, vilka kommer att presenteras under rubriken Slutsatser.  

 

Då denna studie enbart ser till hur livsmedelsföretagaren upplevde kommunikationen 

under den senaste kontrollen, lyfts ej livsmedelsinspektörernas åsikter och synpunkter 

fram. Detta gör att resultatet blir vinklat på ett sådant sätt att endast 

livsmedelsföretagarnas åsikter och synpunkter framkommer, vilket dock är syftet för 

detta examensarbete. Livsmedelsinspektörernas åsikter angående kommunikation är 

dock fortfarande av betydelse men kommer inte att tas med i denna studie då detta 

examensarbete vill belysa livsmedelsföretagarnas erfarenheter.  

 

2.7 Validitet och reliabilitet  

Kvaliteten i de kvalitativa undersökningarna är oftast enkla att säkerställa genom att 

intervjuaren kan be respondenten att utveckla svaren vid missförstånd eller för vidare 

utveckling (Larsen, 2009). Detta är dock inte helt oproblematiskt då intervjuaren 

måste vara helt medveten om hur han eller hon ska göra för att kunna få så valid 
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information som möjligt. Intervjuaren måste också vara medveten om hur han eller 

hon ska bete sig under intervjutillfället, ska intervjuaren vara passiv eller aktiv. För 

detta examensarbete har intervjuaren valt att inta den passiva rollen under intervjun 

just för att låta respondenten tala fritt. Detta kan vara en avgörande faktor för att 

validiteten ska bli så optimal som möjligt (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). 

Seale beskriver i nedanstående citat att de kvalitativa forskarna måste vara väl 

medvetna om de val som görs under forskningens process:  

 

”Qualitative researchers need to demonstrate an educated awareness of the 

consequences of particular methodological decisions during a research study, 

whether they relate to the production of data or the choice of writing style.” 

(Seale, 1999) 

 

Validiteten kan hotas på många sätt, speciellt av brus vilka beskrivs under rubriken 

Kommunikationsmodell. Vissa av dessa hot måste accepteras medan andra kan 

undvikas genom att intervjuaren gör medvetna val (Arksey & Knight, 1999). En 

faktor som skulle kunnat ha påverkat validiteten i detta examensarbete var om 

respondenten inte befann sig i en tillfredsställande miljö där respondenten inte känner 

sig bekväm och lugn. Detta skulle ha kunnat påverka respondentens sätt att svara på 

ett negativt sätt.  

 

I kvalitativa undersökningar förekommer begreppet reliabilitet, det handlar om 

tillförlitlighet av insamlad data. En studies reliabilitet kan testas på olika sätt, bland 

annat genom att låta olika forskare granska och genomföra samma undersökning. 

Presenteras samma resultat tyder det på en hög reliabilitet. (Ryen, 2004). Dessvärre är 

det inte lika enkelt att uppnå en hög reliabilitet vid en kvalitativ undersökning då olika 

tolkningar och slutsatser kan dras ur den insamlade data. Även under intervjuerna kan 

bedömningen av intryck och betydelsen av ord skilja sig beroende på vem det är som 

bedömer, vilket kan göra det svårt att uppnå en hög reliabilitet (Larsen, 2009). För att 

styrka reliabiliteten var, som tidigare nämnts, två personer närvarande under 

intervjutillfällena. Detta bidrog till att intryck och betydelser kunde diskuteras och 

värderas, vilket gjorde att detta examensarbete fick större tillförlitlighet.   
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3.0 Teori  

 
Teorin till detta examensarbete bygger på Shannon och Weavers 

kommunikationsteori som bland annat beskrivs i Shannons artikel A Mathematical 

Theory of Communication och i Shannons och Weavers bok The Mathematical 

Theory of Communication. I boken Kommunikationsteori – en introduktion beskriver 

John Fiske (2001) Shannon och Weavers kommunikationsteori som grundades under 

andra världskriget vid Bell Telephone Laboratories i USA. Denna teori anses vara 

allmänt vedertagen och ligger ofta till grund för andra teorier inom kommunikation. 

Shannons och Weavers huvudsakliga intresse var att hitta det mest effektiva sättet att 

utnyttja kommunikationskanaler på, radiovågor och telefonkablar var deras främsta 

intresseområde, dock hävdar de också att denna kommunikationsteori kan tillämpas 

inom alla områden för mänsklig kommunikation.   

 

Shannon och Weavers kommunikationsteori beskriver och bygger på två framstående 

skolor inom kommunikationsstudier, Processkolan och den Semiotiska skolan. 

Processkolan lyfter fram ordets betydelse av kommunikation vid 

verksamhetsutövarens möte med inspektören. I och med denna skola kan 

effektiviteten och noggrannheten av kommunikationen utläsas, vilket beskrivs nedan.  

Den semiotiska skolan hanterar istället läran om texten och betydelsen, vilken kan 

kopplas till kontrollrapporterna som verksamhetsutövarna mottagit, även denna skola 

beskrivs nedan. En kombination av dessa två skolor gör att bearbetningen av det 

insamlade materialet underlättas och att syftet med detta examensarbete lättare kan 

besvaras (Fiske, 2001).  

 

3.1 Processkolan  

I John Fiskes bok Kommunikationsteori – en introduktion definieras 

kommunikationen i Processkolan som en överföring av meddelanden. Denna syn på 

överföring av meddelanden fokuserar på hur sändare och mottagare tolkar och 

bearbetar informationsöverföringen, även kallad kommunikation. Skolan riktar sig till 

hur sändarna utnyttjar olika kanaler och media för kommunikation, samt att 

effektivitet och noggrannhet är områden som skolan anser vara av vikt vid 

frågeställningar. Skolan ser kommunikationen som ett förlopp där sändaren påverkar 

mottagarens beteende och humör. I denna skola används begreppet ”misslyckad” 

kommunikation när effekten av kommunikationen tolkats annorlunda mot det som 

avsetts. Om ”misslyckad” kommunikation uppstår, utreder Processkolan vart 

någonstans kommunikationen brustit (Fiske, 2001).  

 

3.2 Semiotiska skolan  

Skapande och utbyte av betydelser definierar den semiotiska skolan som 

kommunikation. Den fokuserar mer på texter och på hur meddelanden samspelar 

mellan människor för att frambringa innebörd och tyngd, vilket innebär att denna 
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  4. Mottagare 5. Destination 

3. Kanal 

skola hanterar texters betydelser i vår kultur. Den anser också att missförstånd inte 

alltid behöver uppfattas som ”misslyckad” kommunikation, det kan snarare handla om 

kulturella skillnader mellan sändare och mottagare. Kommunikationsstudierna innebär 

för denna skola studier av text och kultur där den främsta studiemetoden är semiotik, 

läran om tecken och betydelser (Fiske, 2001).    

 

3.3 Kommunikationsmodell 

Shannon och Weavers kommunikationsteori innefattar en modell vilken förklarar 

kommunikationen som en enkel och linjär process, se modifierad figur 1, vilken kan 

appliceras på både Processkolan och den Semiotiska skolan. Modellens enkelhet har 

gjort att många efterföljare anammat modellen. Dock har dess enkelhet fått kritik på 

grund av detta då den kan anses som alltför enkel och inte tar hänsyn till fler yttre 

påverkande faktorer (Fiske, 2001).   

 

                           

 

 

 

 

  
                                                         Signal                   Mottagen  

                                                                                                                     signal 

 

  

 

 
     Brus 

 

 

Figur 1. Denna figur är en modifierad version av Shannon och Weavers kommunikationsmodell 

(Shannon, 1948 ).  

 

1. I Informationskällan beslutas vilket meddelande som ska sändas vidare till 

mottagaren. Ett sådant meddelande skulle kunna vara en uppsättning av ord som 

bildar meningar. Meddelandets syfte kan variera beroende på vilken 

kommunikationskanal som används.  Med kommunikationskanaler menas bland annat 

de verbala samtalen, telefon, radio och tv (Shannon, 1948). Vid en kontroll är det i 

huvudsak livsmedelsinspektören som agerar som Informationskällan. 

Livsmedelsinspektören agerar även som Informationskällan i en kontrollrapport då 

det är livsmedelsinspektören som skrivit den.    

 

2. Det är Sändaren som överför meddelandet till mottagaren. Detta meddelande 

omvandlas till en signal som ska nå mottagaren. Beroende på vilken 

kommunikationskanal som används kan sändarens form variera, vid verbala samtal 

fungerar munnen som sändare (Fiske, 2001; Shannon, 1948). Sändaren vid en kontroll 

1. Informationskälla  2. Sändare 

Meddelande Meddelande 
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är även här livsmedelsinspektören då det är den som informerar livsmedelsföretagaren 

om eventuella brister och avvikelser. Då det är livsmedelsinspektören som skrivit 

kontrollrapporten är det även den personen som agerar som Sändare.  

 

3. Kanalen består av elementen Signal, Mottagen signal samt Brus och är den 

transportsträcka där signalen transporteras från sändare till mottagare. Under ett 

verbalt samtal fungerar röstvågorna som kanal och om kommunikationen sker via 

radio eller tv skulle kanalen kunna vara radiofrekvenser eller sladdar (Shannon, 

1948). Bruset är den faktor som påverkar signalen mellan sändaren och mottagaren, 

bruset skulle kunna bestå av andra människor som inte ingår i samtalet, känslor, 

kroppsspråk eller andra distraherande faktorer. Signalen kan påverkas av bruset vilket 

gör att mottagaren inte avläser den mottagna signalen på de sätt som avsändaren 

avsett (Fiske, 2001). Det är i huvudsak livsmedelsinspektören som utför Signalen och 

livsmedelsföretagaren som tar emot den Mottagna signalen. Transportsträckan i det 

här fallet är utrymmet mellan Sändaren och Mottagaren, alltså luften och sträckan 

mellan personerna som medverkar i det verbala samtalet. Kontrollrapportens Kanal 

utgörs av den sträcka kontrollrapporten färdas från Kommunen till 

livsmedelsföretagaren.  

 

4-5. Vid ett verbalt samtal är det örat som fungerar som Mottagare och Destinationen 

är den avsedda person meddelandet riktar sig till. Efter att mottagaren tagit emot 

signalen genom kanalen, tolkar mottagaren meddelandet för att sedan utföra samma 

process som sändaren genomför. I och med detta blir mottagaren nu sändaren och 

förhållandet har blivit det motsatta (Fiske, 2001 & Shannon, 1948). Mottagaren och 

Destinationen vid en kontroll är i huvudsak livsmedelsföretagaren. Denne använder 

sig av örat och ögat för att ta emot Signalen som kommer från Sändaren. För att 

Mottagaren ska kunna avläsa kontrollrapporten fungerar ögat som Mottagare och 

livsmedelsföretagaren som Destinationen.  

 

Det ska tas i beaktning att dessa roller varierar under en kontroll så som det står 

beskrivet ovan i punkt 4-5 och som visas nedan i figur 2. 
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Figur 2. Figuren är konstruerad utefter hur författarna till detta examensarbete uppfattar det verbala 

samtalet och hur den skriftliga kommunikationen kan variera mellan informationskällan och 

destinationen under en kontroll.    

 

3.4 Problemnivåer  

Ur Shannon och Weavers kommunikationsmodell presenteras tre problemnivåer, 

vilka kan identifieras i figur 2 vid varje sändare/mottagare tillfälle, som underlättar att 

undersöka hur effektivt och noggrant kommunikationen fungerar vid verbal och 

skriftlig kommunikation. Dessa tre problemnivåer beskrivs tydligt även i John Fiskes 

bok Kommunikationsteori – en introduktion enligt följande: 

 

 

”Problemnivå A  Hur exakt kan kommunikations- 

(tekniska problem)  symbolerna överföras? 

Problemnivå B Hur noggrant uttrycker de överförda  

(semantiska problem)  symbolerna den önskade betydelsen? 

Problemnivå C   Hur effektivt påverkar den mottagna 

(effektivitetsproblem)  betydelsen beteendet på önskat sätt?” 

        

(Fiske, 2001) 

 

Från början utvecklades Shannon och Weavers kommunikationsmodell genom att 

förklara de tekniska problemen i problemnivå A, de tekniska problemen behöver inte 

nödvändigtvis betyda tekniska produkter vilket även Shannon och Weaver påpekar i 

artikeln The Mathematical Theory of Communication (1949). De semantiska 

problemen i problemnivå B är svåra att lösa men är lätta att urskilja. De semantiska 

problemen omfattar betydelsen av ord med avseende på meddelandet. Detta medför 

att en förbättrad kodning ger en förbättring av noggrannheten i problemnivå B, dock 

tar inte modellen hänsyn till de kulturella faktorerna trots att meddelandets betydelse 

påverkas av kulturen. Problemnivå C uppstår om problemnivå A inte har 
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kommunicerat effektivt med problemnivå B. Shannon och Weaver har fått kritik på 

grund av problemnivå C då kritiker anser att effektivitetsproblemen vid första 

intrycket kan anses som propaganda och manipulering. Detta sker när problemnivå A 

har meddelat något till problemnivå B och när problemnivå B handlar på det sätt 

problemnivå A vill att han/hon ska göra. Detta kan anses som manipulering och 

propaganda av kritiker (Fiske, 2001).  

 

I det här examensarbetet har alla tre problemnivåerna tagits till hjälp vid kodningen av 

det insamlade materialet. I det här examensarbetet skulle dessa tre problemnivåer 

kunna tolkas som följande: 

 

Problemnivå A 

För att kommunikationssymbolerna, i detta fall en signal som består av ljudvågor från 

sändaren, ska bli så optimala som möjligt krävs det att de språkliga barriärerna 

motverkas i största möjliga mån. Det är speciellt av stor vikt att livsmedelsinspektören 

(problemnivå A) är medveten om detta vid en kontroll där livsmedelsföretagaren 

(problemnivå B) inte har svenska som modersmål. Språket bör anpassas till vilka 

människor kommunikationen syftar till, vilket gör att risken för missförstånd 

minimeras (Backlund, 2006).  

 

Problemnivå B 

För att livsmedelsföretagaren (problemnivå B) ska kunna tolka signalen från 

livsmedelsinspektören (problemnivå A) krävs det att signalen som problemnivå B ska 

tolka är anpassad efter problemnivå B:s förutsättningar, detta för att få en så stor 

effekt som möjligt av signalen. Beroende på hur pass noggrant och effektivt 

problemnivå A:s signal tas emot av problemnivå B, blir utfallet av tolkningen 

skiftande (Fiske, 2001). Om det uppstod brus under kontrollen skulle detta kunna ha 

medfört att problemnivå A:s signal tolkats på ett sådant sätt av problemnivå B som 

inte var avsett. Även känslomässiga faktorer skulle kunnat påverka tolkningens utfall 

(Backlund, 2006), till exempel om problemnivå B var stressad, ledsen eller upprörd.    

 

Problemnivå C 

Hur effektivt beteendet påverkas i problemnivå C beror på hur noggrant och effektivt 

problemnivå A och B har samspelat. Tolkas problemnivå B på det sätt problemnivå A 

avser att det ska tolkas, kan effekten ses som lyckad (Fiske, 2001). 

Livsmedelsinspektörens uppgift är att informera om eventuella brister och avvikelser 

på ett sådant sätt att livsmedelsföretagaren förstår och sedan hantera avvikelserna eller 

bristerna därefter. Är signalen från problemnivå A så pass anpassad att problemnivå B 

tolkar denna på rätt sätt, kommer problemnivå B att handla utefter det problemnivå A 

menat. Vilket i detta fall är när livsmedelsföretagaren (problemnivå B) åtgärdar de 

eventuella avvikelserna eller noteringarna som livsmedelsinspektören (problemnivå 

A) påpekat.   
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4.0 Resultat  

 

4.1 Livsmedelsföretagare 1 

Livsmedelsföretagaren hade arbetat inom livsmedelsbranschen i cirka tio år och under 

denna tid har livsmedelsföretagaren fått kontroll utförd ungefär en gång per år av 

livsmedelsinspektörer från Kommunen.  

 

Livsmedelsföretagaren ansåg främst att kommunikation innebar de verbala samtal 

som sker vid fysiska möten samt att det handlar om att göra sig förstådd med andra 

människor. Service var också viktigt för att kommunikationen skulle fungera väl i 

verksamheten. 

 

Vid den senaste kontrollen ansåg livsmedelsföretagaren att livsmedelsinspektören var 

alltför noggrann vid kontrollen, med tanke på verksamhetens marginella försäljning 

av livsmedel. Livsmedelsinspektören påtalade vissa brister som inte 

livsmedelsföretagaren tyckte var en fara, då denne inte inhämtat den informationen 

från den svenska livsmedelslagstiftningen. Livsmedelsföretagaren ansåg också att 

livsmedelsinspektören var alltför styrd av de dokument denne hade att gå efter och 

inte såg till verksamhetens helhet. De brister livsmedelsinspektören ansåg att 

livsmedelsföretagaren skulle åtgärda fann inte denne relevant, dock har detta åtgärdats 

men med visst motstånd.  

 

Livsmedelsföretagaren förstod allt som sades under kontrollen, denne ansåg dock 

fortfarande att livsmedelsinspektören kunde ha kompromissat gällande avvikelserna i 

och med verksamhetens ringa försäljning av livsmedel.  De frågor som dök upp under 

kontrollen ställde livsmedelsföretagaren direkt till livsmedelsinspektören dock 

upplevde livsmedelsföretagaren att det var mest livsmedelsinspektören som ställde 

frågor till denne.  

 

Livsmedelsföretagaren ansåg att kontrollrapporten beskrev det som sades under 

kontrollen, men att anledningen till varför denne skulle åtgärda en av dessa avvikelser 

som påpekats under kontrollen inte var helt motiverat. Livsmedelsföretagaren nämnde 

även att kontrollmyndigheterna kostar pengar i och med alla de olika kontroller som 

de utför hos denne varje år.  

 

För att kommunikationen ska kunna bli bättre under nästkommande kontroll, ansåg 

livsmedelsföretagaren att livsmedelsinspektörerna ska se mer till vilka verksamheter 

som inspekteras. Livsmedelsföretagaren ansåg inte att denne behövde kontroll av 

livsmedel då försäljningen av livsmedel hos denne var så pass ringa. Denne påpekar 

också att reglerna för livsmedelsföretagare inte är anpassade efter de specifika 

verksamheterna utan att alla verksamheter bedöms efter samma kriterier. 

Livsmedelsföretagaren visste inte vad denne skulle kunna göra för att underlätta 
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kommunikationen vid nästa kontroll. Livsmedelsföretagaren trycker återigen på att 

det ställs allt för hårda krav på verksamheter liknande dennes egen.   

 

4.2 Livsmedelsföretagare 2 

Livsmedelsföretagaren hade arbetat inom livsmedelsbranschen i cirka tre år och har 

under denna tid fått besök av livsmedelsinspektörer från Kommunen två gånger. 

 

Livsmedelsföretagaren tyckte att det var svårt att definiera ordet kommunikation. 

Denne ansåg att humor var ett verktyg för att kommunikationen skulle fungera på ett 

bra sätt. Livsmedelsföretagaren ansåg att denne använde kommunikationen ofta för att 

förklara för kunder vad verksamhetens produkter var för någonting och vad dessa 

används till.  

 

Under den senaste kontrollen ansåg livsmedelsinspektören att livsmedelsföretaget 

fungerade bra. Verksamheten hade dock vissa avvikelser som livsmedelsföretagaren 

skulle åtgärda. Dessa brister berodde på livsmedelsföretagarens okunskap gällande 

den svenska livsmedelslagstiftningen. Denne frågade direkt livsmedelsinspektören vid 

tillsynsbesöket om eventuella frågor uppstod.  

 

Då livsmedelsföretagaren hade svårt att tyda kontrollrapporten själv, hjälpte dennes 

barn till att läsa den. Livsmedelsföretagaren förstod en del av det som framgick i 

kontrollrapporten, vilket stämde överens med det som sades till livsmedelsföretagaren 

vid det senaste tillsynsbesöket.  

 

Livsmedelsföretagaren kunde inte ge något förslag på vad livsmedelsinspektören eller 

vad denne själv skulle kunna göra för att kommunikationen skulle bli bättre vid 

nästkommande tillsynsbesök. Förståelsen gällande kommunikationen uppskattades av 

livsmedelsföretagaren uppgå till 80 procent. Denne ansåg att livsmedelsinspektören 

var trevlig, vilket i kombination med ett lätt språk underlättade kommunikationen.  

 

4.3 Livsmedelsföretagare 3 

Livsmedelsföretagaren hade arbetat inom livsmedelsbranschen i nästan tio år och 

under denna period hade denne fått tre kontroller utförda av livsmedelsinspektörer 

från Kommunen. Kvaliteten under dessa kontroller varierade och noggrannheten 

mellan livsmedelsinspektörerna var skiftande. Den senaste kontrollen var en grundlig 

kontroll och en del avvikelser som uppkom under kontrollen var nytt för denne då 

denne inte hade tillräcklig kunskap gällande den svenska livsmedelslagstiftningen.     

 

Kroppsspråk, verbala samtal och uttryck var tre viktiga områden som 

livsmedelsföretagaren ansåg vara av vikt vid kommunikation. 

 

Livsmedelsföretagaren tyckte att den senaste kontrollen var lättsam och avslappnad 

där livsmedelsinspektören hade en positiv attityd och inställning, vilket påverkade 
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stämningen till det bättre. Hade livsmedelsföretagaren några frågor som uppstod 

under kontrollen tvekade inte denne att ställa dessa till livsmedelsinspektören på plats.  

 

Kontrollrapporten för den senaste kontrollen stämde bra överens med vad som sagts 

under kontrollen. Livsmedelsföretagaren uppskattade att det även stod positiva 

iakttagelser i kontrollrapporten. 

 

Vid nästkommande kontroll ansåg livsmedelsföretagaren att livsmedelsinspektören 

och denne bör sätta sig ned för att presentera sig för varandra och för att gå igenom 

hur kontrollen kommer att gå till, detta för att skapa en trevlig och avslappnad 

relation. Livsmedelsföretagaren bör även tänka på att vara mer förberedd inför 

nästkommande kontroll. Detta kan uppnås genom att gå igenom skriftliga rutiner och 

att återigen granska den senaste kontrollrapporten för att se om alla avvikelser och 

iakttagelser är åtgärdade. 

 

4.4 Livsmedelsföretagare 4 

Livsmedelsföretagaren hade arbetat inom livsmedelsbranschen i cirka 13 år. Under 

denna tid har denne fått tre eller fyra kontroller utförda av livsmedelsinspektörer från 

Kommunen.  

 

Livsmedelsföretagaren ansåg att det var av stor vikt att den verbala kommunikationen 

mellan denne och kunderna fungerade bra. Livsmedelsföretagaren blev känslomässigt 

påverkad under den senaste kontrollen då yttre och privata omständigheter gjorde att 

kontrollens resultat påverkades. Det ska dock tydliggöras att detta inte hade orsakats 

av livsmedelsinspektören och att denne inte kunde ta hänsyn till dessa påverkande 

faktorer under kontrollen. Trots detta ansåg denne att kommunikationen fungerat bra 

under den senaste kontrollen.  

 

Kontrollrapporten stämde överens med det som sades vid den senaste kontrollen. 

Livsmedelsföretagaren menade att kontrollrapporten var viktig för att denne skulle 

veta vad verksamheten behövde förbättra. Denne ansåg också att kontrollrapporten 

fungerade som ett skriftligt stöd för hur avvikelserna bör åtgärdas.  

 

Livsmedelsföretagaren var väl medveten om att det finns mycket information att 

hämta om detta via internet, böcker och broschyrer. Trots medvetenheten kring var 

informationen finns att hämta, hade livsmedelsföretagaren inte inhämtat denna och 

bristande kunskap inom den svenska lagstiftningen kunde identifieras. 

Livsmedelsföretagaren ansåg att dessa informationskällor är av stor vikt då 

livsmedelsföretagaren kan läsa in sig på dessa efter tillsynsbesöket i lugn och ro. 

Livsmedelsföretagaren ansåg att det skulle bli svårt för denne att bidra till en 

förbättrad kommunikation vid nästkommande kontroll.  
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4.5 Livsmedelsföretagare 5 

Livsmedelsföretagaren hade arbetat inom livsmedelsbranschen i cirka sex år. Under 

denna tid hade verksamhetsutövaren fått fyra eller fem kontroller utförda av 

livsmedelsinspektörer från Kommunen.  

 

Livsmedelsföretagaren ansåg att kommunikation innefattade all den kontakt som sker 

mellan människor. Denne ansåg även att kommunikationen vid den senaste kontrollen 

fungerade genomgående bra. Dock ansåg livsmedelsföretagaren att 

livsmedelsinspektören använde en avancerad svenska som gjorde att 

livsmedelsföretagaren ibland inte förstod vad livsmedelsinspektören sade. 

Livsmedelsföretagaren tyckte att lagar borde kunna förklaras på ett lättare sätt så att 

denne förstår alla lagar ordentligt.   

 

För att få svar på eventuella frågor, frågade livsmedelsföretagaren 

livsmedelsinspektören direkt. Livsmedelsföretagaren ansåg att livsmedelsinspektören 

kunde ge bra svar på dessa frågor.  

 

Livsmedelsföretagaren ansåg att kontrollrapporten stämde överens med det som sades 

under kontrollen och att varken denne eller livsmedelsinspektören inte kan göra något 

konkret för att förbättra kommunikationen vid nästa kontroll.  
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5.0 Analys 

 

5.1 Kommunikation innebär verbala samtal 

Shannon och Weavers (1949) huvudsakliga kommunikationskanaler bestod av 

telefonkablar och radiovågor. I detta examensarbete ansåg samtliga 

livsmedelsföretagare att den främsta kommunikationskanalen under en kontroll var 

det verbala samtalet mellan denne och livsmedelsinspektören.  

 

Livsmedelsföretagare 1 ansåg att livsmedelsinspektören var alltför noggrann under 

den utförda kontrollen, till exempel då livsmedelsinspektören påpekat avvikelser vilka 

inte livsmedelsföretagaren ansåg vara berättigade, och att inspektören inte kunde 

anpassa kontrollen efter livsmedelsföretagarens verksamhet. Enligt Shannon (1948) 

handlar processkolan om hur mottagaren uppfattar sändarens signal samt hur sändaren 

påverkar mottagarens beteende och humör. Effekten av livsmedelsinspektörens signal 

påverkade livsmedelsföretagarens humör på ett negativt sätt då denne ansåg att 

livsmedelsinspektören varit alltför noggrann under den utförda kontrollen. Detta kan 

enligt processkolan ses som ett ”misslyckande” då livsmedelsföretagarens humör 

blivit negativt påverkat av livsmedelsinspektörens överförda meddelande. I Shannon 

och Weavers (1949) processkola utreds vart någonstans kommunikationen har brustit, 

vilket i detta fall bland annat kan ha sin grund i livsmedelsföretagarens okunskap 

gällande den svenska livsmedelslagstiftningen. Livsmedelsföretagarens okunskap 

inom den svenska livsmedelslagstiftningen kan ha skapat en irritation och frustration 

hos denne då livsmedelsinspektören överförde sitt meddelande.  

 

Utöver att begreppet kommunikation innebar det verbala samtalet för 

livsmedelsföretagare 2, ansåg denne även att den verbala kommunikationen skulle 

underlättas vid en kontroll om ett lätt språk med inslag av humor användes av 

livsmedelsinspektören. Detta var en av de aspekter som togs upp i Shobha Mocherla 

(2011) studie på den indiska ögonkliniken. Utifrån detta skulle det kunna utläsas att 

det finns en önskan om ett varierat samtal med inslag av det vardagliga samtalet under 

en kontroll. Som nämnts i stycket ovan kan mottagaren påverkas känslomässigt av 

den mottagna signalen. Då livsmedelsföretagare 2 ansåg att denne ville bli positivt 

påverkad av överförda signaler innan negativa signaler mottogs, kan detta också 

kopplas till processkolan. Dock anses detta inte som ett ”misslyckande” då effekten 

av de mottagna signalerna i slutändan tolkats på önskat sätt.  Ur detta kan det utläsas 

att de negativa signalerna tas emot och tolkas på ett mer öppet sätt om 

livsmedelsföretagaren först mottagit positiva signaler. Styrkan av det överförda 

meddelandet får då mer tyngd och effekten hos mottagaren förstärks (Fiske, 2001).   

 

Livsmedelsföretagare 3 ansåg även att kroppsspråket var en viktig och stor del av 

kommunikationen, vilket även Jacobsen och Thornsvik (2008) anser. Detta kan 

kopplas samman med processkolan där flera olika kanaler utnyttjas för att 
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effektiviteten av kommunikation ska uppnås. Då livsmedelsföretagare 3 definierade 

kommunikation som flera kanaler, ökar medvetenheten kring vilka faktorer som bör 

tas hänsyn till vid en eventuellt bristande kommunikation. Enligt Nilsson och 

Waldemarson (2007) kan kroppsspråket vara en kommunikationskanal som förstärker 

och tydliggör det verbala samtalets signaler. Medvetenheten kring denna 

kommunikationskanal kan göra att fler kommunikationskanaler utnyttjas och på så vis 

bidrar till en mer noggrann och effektiv kommunikation.   

 

Livsmedelsföretagare 4 ansåg att kommunikationen vid tidigare kontroller inte 

fungerat lika bra som det gjorde vid den senaste. Detta kan exempelvis bero på att den 

språkliga nivån inte tidigare varit anpassad efter livsmedelsföretagaren, vilket i sin tur 

har lett till att språkliga barriärer uppstått. Detta kan bero på ett flertal faktorer, till 

exempel att medvetenheten kring kommunikationens vikt inte fått lika mycket 

uppmärksamhet tidigare. När dessa språkliga barriärer uppstår bör 

livsmedelsinspektören hitta andra kommunikationskanaler för att budskapet ska nå 

fram till livsmedelsföretagaren, genom att till exempel använda sig av mer 

kroppsspråk. Enligt Shannon och Weavers processkola (1949) bör de mest noggranna 

och effektiva kommunikationskanalerna utnyttjas för att kunna överföra den specifika 

och anpassade signalen.  

 

Livsmedelsföretagare 5 ansåg att begreppet kommunikation innebar kontakten mellan 

människor. Då begreppet kontakt både kan innefatta det verbala samtalet mellan en 

eller flera fysiska personer och text kan denna kommunikationsdefinition enligt Fiske 

(2001) kopplas till både processkolan och den semiotiska skolan. Begreppet kan 

kopplas till processkolan genom det verbala samtalet och till den semiotiska skolan 

genom text så som mejl eller i det här fallet kontrollrapporten. Livsmedelsföretagaren 

tyckte att kommunikationen vid den senaste kontrollen fungerade genomgående bra 

men att livsmedelsinspektören ibland använde sig av allt för svåra ord. Enligt 

Holmqvist (2011) kan detta bidra till att mottagarens sinnesstämning påverkas då 

denne inte kan tolka signalen på önskvärt sätt. Detta anser Shannon och Weaver 

(1949) också vara en bidragande faktor till mottagarens sinnesstämning. Detta bidrog 

till att kommunikationen under kontrollen inte blev lika enkel och smidig som den 

skulle kunnat bli. Enligt processkolan skulle livsmedelsinspektörens sätt att uttrycka 

sig behövt bli mer anpassat efter livsmedelsföretagarens förutsättningar för att 

kommunikationen skulle blivit mer effektiv och noggrann.  

 

5.2 Livsmedelsinspektörens språkliga anpassningsförmåga 

Bristande kunskap gällande den svenska livsmedelslagstiftningen kunde identifieras 

hos samtliga livsmedelsföretagare. För att livsmedelsinspektören ska kunna anpassa 

den språkliga nivån efter livsmedelsföretagarens förutsättningar, underlättar det om 

livsmedelsföretagarna har den kunskap som krävs inom den aktuella 

livsmedelslagstiftningen. Detta tas även upp i den kanadensiska studien (2010) där 

författarna påpekar att bristande kunskaper hos livsmedelsföretagarna påverkar 
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kommunikationen på ett icke önskvärt sätt. Desto mer kunskap livsmedelsföretagarna 

har, ju lättare blir det för livsmedelsinspektören att kommunicera med dessa då det 

inte krävs lika stor anpassning av språket. Uppfattningen om hur språket användes av 

livsmedelsinspektören under den senaste kontrollen varierade en aning men 

sammantaget tycks ändå alla mena att någon form av språklig barriär uppstod under 

kontrollen.  

 

Då livsmedelsföretagare 1:s humör påverkats negativt under den senaste kontrollen 

kan detta enligt processkolan räknas som ”misslyckat”, som nämnts tidigare. Andra 

möjliga bidragande faktorer som kunnat påverka den ”misslyckade” 

kommunikationen vid den senaste kontrollen, var om språkliga barriärer mellan 

livsmedelsföretagaren och livsmedelsinspektören uppstod. De språkliga barriärerna 

kan kopplas ihop med Shannon och Weavers (1949) problemnivå A. Då det är av 

speciellt stor vikt att livsmedelsinspektören är medveten om de språkliga barriärerna 

vid en kontroll där livsmedelsföretagaren inte har svenska som modersmål, kan dessa 

tekniska problem undvikas i problemnivå A genom att anpassa språket efter 

livsmedelsföretagarens förutsättningar. Vid den senaste kontrollen hos 

livsmedelsföretagaren tycks alltså inte den förväntade signalen från 

livsmedelsinspektören fått önskad effekt, vilket skulle kunnat bero på att den 

språkliga nivån inte var tillräckligt anpassad.  

 

I problemnivå B krävs det att signalen från problemnivå A är anpassad efter 

problemnivå B:s förutsättningar. För att signalen från problemnivå A ska tolkas på 

önskat sätt och för att den ska bli effektiv och noggrann, krävs det att så lite brus som 

möjligt påverkar signalen. Ett påverkande brus som kan utläsas från kodningen skulle 

kunna vara den känslomässiga faktorn hos livsmedelsföretagaren som irritation och 

frustration. Detta känslomässiga brus skulle kunnat bidra till att livsmedelsföretagare 

1 tolkade signalen från livsmedelsinspektören på ett icke avsett sätt.  

 

Effekten av problemnivå C beror på hur problemnivå A och B har samspelat. Då 

problemnivå A inte fått önskad effekt, bidrar detta till påverkande känslomässiga 

faktorer i problemnivå B vilket i sin tur bidrar till att den önskade effekten i 

problemnivå C inte kan uppnås. I det här fallet skulle Shannon och Weaver (1949) 

påstå att informationen som livsmedelsinspektören förmedlat till livsmedelsföretagare 

1 inte har nått fram på ett effektivt sätt.  

 

Under kontrollen hos livsmedelsföretagare 2 tycks livsmedelsinspektören lagt sig på 

en lämplig språklig nivå då livsmedelsföretagaren ansåg att denne förstått det 

livsmedelsinspektören informerat om. Detta tas även upp av författarna (2011) i den 

indiska studien vid ögonkliniken. Då problemnivå A har anpassat signalen, i detta fall 

det verbala språket, efter livsmedelsföretagarens förutsättningar, kan den fortsatta 

kommunikationen fortskrida på ett bra sätt fram till problemnivå B där mottagaren ska 

tolka signalen. Om den språkliga nivån inte hade anpassats till lämplig nivå, skulle 

utfallet kunnat bli så som Holmqvist (2011) beskriver det i artikeln Consumer 
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language preferences in service encounters: a cross-cultural perspective som också 

beskrivs på sida sju i Inledningen under rubriken Kommunikation och Språk. 

 

Den mottagna signalen i problemnivå B tolkades utefter de förutsättningar 

livsmedelsföretagare 2 hade. Detta kunde ha medfört att tolkningen av problemnivå 

A:s signaler inte blev helt optimala direkt under kontrollen. Livsmedelsföretagaren 

ansåg att denne endast förstod cirka 80 % av det livsmedelsinspektören sade, detta 

brus kan ha påverkat tolkningen från problemnivå A på ett oönskat sätt. Trots att 

problemnivå B:s tolkningar stundtals var otillräckliga, blev utfallet av problemnivå C 

ändå tillfredsställande då lämpliga åtgärder sattes in mot de påpekade avvikelserna. 

Även Fiske (2001) påpekar att problemnivå C:s utfall kan bli önskvärt trots att de tre 

problemnivåerna inte samspelat optimalt. Effekten av livsmedelsinspektörens 

anmärkningar blev önskad trots att problemnivå B inte fungerade optimalt. Detta kan 

bland annat ha att göra med den kontrollrapport som livsmedelsföretagaren mottog 

efter kontrollen. Vikten av kontrollrapporten diskuteras mer under rubriken 

Diskussion.   

 

Livsmedelsföretagare 3 ansåg att det byråkratiska språket livsmedelsinspektören 

använde sig av vid förtydligande av lagar, skapade hinder av språkliga barriärer. 

Livsmedelsinspektören lyckades alltså inte undvika dessa barriärer helt för att kunna 

nå fram till livsmedelsföretagaren på bästa möjliga sätt. För att undvika sådana 

problem försökte livsmedelsinspektören att exemplifiera lagarna till ett mer begripligt 

och förståeligt språk, vilket gjorde att livsmedelsföretagaren tog emot informationen 

på ett bättre sätt. Problemnivå A (Livsmedelsinspektören) hade alltså förmågan att 

anpassa språket efter problemnivå B:s (Livsmedelsföretagaren) förutsättningar och 

effekten på problemnivå C blev som problemnivå A önskat, vilket processen beskrivit 

tidigare. 

 

Det byråkratiska språket som uppstod under kontrollen kan uppfattas som ett 

påverkande brus då det bidrar till att problemnivå B inte uppfattar signalen från 

problemnivå A på önskat sätt. Livsmedelsföretagare 3 ansåg att kontrollen var 

avslappnad och lättsam där livsmedelsinspektören hade en positiv attityd och 

inställning. Det brus som kunde identifieras, med hjälp av Shannon och Weavers 

(1949) kommunikationsteori, under kontrollen var det byråkratiska språket. I övrigt 

fungerade kommunikationen utmärkt enligt livsmedelsföretagaren. Då bruset som 

påverkat problemnivå B försökte att undvikas av livsmedelsinspektören genom mer 

anpassning av språket, gjorde detta att tolkningen skedde på ett bra sätt som senare 

ledde till att problemnivå C:s effekt blev den som problemnivå A syftade till. Effekten 

av den syftade signalen blev den att livsmedelsföretagaren förstod lagarna på ett bättre 

sätt. 

 

Livsmedelsföretagare 4 ansåg att kommunikationen vid de kontroller som utförts i 

dennes verksamhet har utvecklats till det bättre allt eftersom. Dock ansåg 

livsmedelsföretagaren fortfarande att språkliga barriärer uppstod under kontrollen 
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mellan denne och livsmedelsinspektören. Dessa språkliga barriärer skulle kunna haft 

sin grund i de känslomässiga faktorer livsmedelsföretagaren upplevde på grund av 

yttre men påverkande omständigheter. För att inte undanröja livsmedelsföretagarens 

identitet kan inte dessa omständigheter beskrivas närmare. De tekniska problemen i 

problemnivå A behöver alltså inte enbart bero på livsmedelsinspektören utan även på 

problemnivå B:s möjligheter att tolka signalerna från problemnivå A på det sätt 

problemnivå A syftat till. För att underlätta kommunikationen för 

livsmedelsföretagaren bör livsmedelsinspektören vara medveten om dessa påverkande 

omständigheter och ta hänsyn till dessa. Detta kan göras genom anpassning av språket 

och att vara beredd på detta innan utförd kontroll, dock är det ingen ursäkt för att 

komma undan avvikelser.  

 

Vid livsmedelsföretagare 4:s kontroll kunde de språkliga barriärerna och de 

påverkande omständigheterna definieras som brus under problemnivå B. Risken för 

att problemnivå A:s signal tolkades felaktigt av problemnivå B var tänkbar, detta 

medför också att problemnivå C:s effekt inte blev den som åsyftats då effektiviteten 

och noggrannheten i den överförda signalen inte fungerade optimalt på grund av 

påverkande brus. 

 

Livsmedelsföretagare 5:s tekniska problem som kunde utläsas ur problemnivå A var, 

som nämnts tidigare, de avancerade ord vilka försvårade tolkningen hos problemnivå 

B. Genom att undvika dessa ord kunde kommunikationen uppnått en tydligare signal 

och tolkningen hos problemnivå B kunde då också underlättas. Dessa svårtolkade ord 

kan anses som ett brus som påverkar problemnivå B:s tolkning av problemnivå A:s 

signal. Trots att det uppstod påverkande brus gällande kommunikationen under 

kontrollen, blev utfallet av problemnivå B:s tolkning i problemnivå C ändå önskad då 

livsmedelsföretagaren fortfarande förstod vad livsmedelsinspektören syftade till och 

vilka eventuella avvikelser som behövde åtgärdas.  

 

Genomgående i respondenternas svar ansågs det vara livsmedelsinspektörernas roll att 

anpassa språket utefter livsmedelsföretagarnas förutsättningar. Då den indiska studien 

från 2011 också lyfter fram detta skulle detta kunna vara något som 

livsmedelsinspektörerna borde satsa mer på. Om livsmedelsinspektörernas kunskaper 

inom anpassning av språk ökar, skulle troligen också livsmedelsföretagarnas 

förståelse för avvikelser och iakttagelser öka. Detta skulle troligen medföra att 

relationen mellan livsmedelsinspektör och livsmedelsföretagare främjas, vilket även 

studien från Kanada (2010) påstår.   

 

5.3 Kontrollrapportens betydelse 

Kontrollrapporten är en skriftlig dokumentation som sammanfattar den utförda 

kontrollens resultat, denna kan kopplas samman med Shannon och Weavers (1949) 

semiotiska skola vilken beskrivits tidigare i detta examensarbete. Kontrollrapporten är 

till viss del baserad på mallar som används som stöd av livsmedelsinspektören vid 
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utformningen av kontrollrapporten. Dessa mallar kan i vissa fall upplevas som 

byråkratiska och svårförståeliga.  

 

Livsmedelsföretagare 1 ansåg att det som framkom i kontrollrapporten stämde 

överens med det som sades under den utförda kontrollen. Även om 

livsmedelsföretagaren inte ansåg att kontrollrapporten ingick under begreppet 

kommunikation kan denna kommunikationskanal ändå anses som lyckad. Effekten 

kan ses som lyckad tack vare att problemnivå A och problemnivå B har samspelat på 

ett sådant sätt att utfallet för problemnivå C blev optimalt.  

 

De missförstånd som skulle kunna uppstå på grund av språkliga barriärer i 

problemnivå A, tycks här ha undvikits på ett bra sätt i kontrollrapporten. Detta ledde 

till att kvaliteten på problemnivå A blev optimal och bidrog till att signalen som 

överfördes till problemnivå B blev lyckad. Tack vare kvaliteten på signalen från 

problemnivå A tolkades signalen i problemnivå B på förväntat sätt. Detta bidrog till 

att effekten i problemnivå C blev lyckad och att livsmedelsföretagare 1 åtgärdade de 

avvikelser som framgick i kontrollrapporten.  

 

Hos livsmedelsföretagare 2 fungerade samspelet mellan text och mottagare bra då 

livsmedelsföretagaren, som nämndes i Resultatet, skulle få hjälp av sina barn med 

tolkningen av kontrollrapporten. Den semiotiska skolan anser att vikten ligger vid 

samspelet mellan människor för att frambringa innebörd och tyngd, vilket barnen kan 

ha hjälpt livsmedelsföretagaren med. I och med barnens hjälp blev 

livsmedelsföretagarens förståelse för kontrollrapporten större och lämpliga åtgärder 

för avvikelserna kunde sättas in. Under utförd intervju hade livsmedelsföretagaren 

endast läst kontrollrapporten själv utan barnens hjälp och ansåg att den stämde 

överens med det som sades under kontrollen. Detta innebär alltså att problemnivå B 

tolkat signalerna från problemnivå A på önskat, men kanske inte fullständigt, sätt. 

Detta kan även kopplas till de tre problemnivåerna där problemnivå A har anpassat 

det verbala samtalet efter problemnivå B:s förutsättningar. Då problemnivå B:s 

förutsättningar inte var optimala för att uppnå en hög kvalitet på problemnivå C, tog 

problemnivå B hjälp av sina barn för att uppnå högre kvalitet på tolkningen av 

signalerna. Detta medförde att effekterna av problemnivå A:s signaler slutligen blev 

så som livsmedelsinspektören avsett. 

 

Livsmedelsföretagare 3 ansåg att kontrollrapporten stämde överens med vad som 

framkom under den senaste kontrollen. I och med att livsmedelsföretagaren tolkat 

kontrollrapporten på ett sådant sätt kan denna kommunikationskanal anses som lyckad 

enligt den semiotiska skolan, då denna skola lägger vikten på betydelsen av text 

(Shannon & Weaver, 1949). Livsmedelsföretagaren tyckte det var värdefullt att även 

positiva signaler uttrycktes i kontrollrapporten. Denna positiva feedback tycks 

underlätta tolkningen av de negativa signalerna, vilket kan göra att de negativa 

signalerna avdramatiseras utan att förlora betydelse.   
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Livsmedelsföretagare 4 ansåg att kontrollrapporten var viktig och bra för eventuellt 

kommande åtgärder. Denne ansåg också att kontrollrapporten överensstämde med det 

som sades under kontrollen samt att de eventuella åtgärder som livsmedelsinspektören 

velat få utfört stod nedskrivet på ett bra sätt. Detta kan kopplas till den semiotiska 

skolan då kontrollrapportens betydelse har kommit fram. Vikten av den skriftliga 

rapporten påtalades ett flertal gånger under den utförda intervjun då 

livsmedelsföretagaren ansåg att kontrollrapporten var ett bra redskap som denne kan 

gå tillbaka till och läsa i lugn och ro. Detta kan kopplas till den semiotiska skolan då 

textens betydelse är av stor vikt vid kommunikation.  

 

Livsmedelsföretagare 5 ansåg att kontrollrapportens innehåll stämde överens med det 

som sades under kontrollen. Denna kommunikationskanal klassas inom den 

semiotiska skolan som lyckad då budskapet från problemnivå A blev tolkat på 

förväntat sätt av problemnivå B. Detta bidrog till att effekten, alltså 

livsmedelsföretagarens förståelse, i problemnivå C blev förväntad.  

 

5.4 Förändrad och förbättrad kommunikation 

Avslutningsvis gick det att utläsa att livsmedelsföretagare 1 ansåg att det i huvudsak 

är livsmedelsinspektörens uppgift att förbättra kommunikationen till kommande 

kontroller. Livsmedelsföretagaren ansåg också att detta skulle ske genom att 

livsmedelsinspektören ska se mer till den enskilda verksamheten och att de inte ska 

vara lika styrda av de checklistor som används vid kontroll. För att kommunikationen 

ska fungera så effektivt och noggrant som möjligt, krävs det att alla problemnivåer 

samspelar väl med varandra. Det är alltså både livsmedelsföretagarens och 

livsmedelsinspektörens ansvar att se till att förbättra kommunikationen mellan 

varandra, då det ligger i bådas intresse.  

 

Livsmedelsföretagare 2 ansåg inte att det krävdes någon förbättring alls gällande 

kommunikationen vid framtida kontroller. Sammanfattningsvis går det att utläsa att 

det finns förbättringar att arbeta med gällande kommunikation vid ett verbalt samtal, 

då det är många faktorer som kan påverka utfallet av kommunikationen.   

 

Till framtida kontroller ansåg livsmedelsföretagare 3 att det är både dennes och 

livsmedelsinspektörens ansvar att arbeta för en förbättrad kommunikation. Detta 

genom att förslagsvis sätta sig ned tillsammans där båda får ge en kort muntlig 

introducerande presentation för att avdramatisera eventuella spänningar innan 

kontrollen utförs.  

 

Livsmedelsföretagare 4 ansåg att om kommunikationen ska bli bättre i framtiden bör 

livsmedelsinspektören komma med mer råd och information. Denna information 

skulle kunna komma från rekommenderade böcker, internet eller annan information 

av värde när det kommer till dennes verksamhetstyp. Livsmedelsföretagaren ansåg 
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alltså att ansvaret ligger hos både denne och hos livsmedelsinspektören då denne 

tipsar om information som livsmedelsföretagaren kan använda sig av och läsa i lugn 

och ro.    

 

Livsmedelsföretagare 5 tyckte inte att några förändringar eller förbättringar behövde 

genomföras även om denne påtalade att livsmedelsinspektören stundtals använde för 

svårt språk under kontrollen.   
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6.0 Diskussion 
Då Kramer och Scott (2004) påpekar att den ökade matförgiftningen världen över 

delvis beror på otillräcklig kunskap, kan detta tyckas vara underligt då 

livsmedelsföretagen är skyldiga att följa den rådande livsmedelslagstiftningen. Även 

Tebbutt påpekade redan år 1992 att hälsorisker kunde kopplas samman med bristande 

kunskap. Okunskap gällande den svenska livsmedelslagstiftningen kunde identifieras 

hos samtliga livsmedelsföretagare i detta examensarbete. Detta tyder på att 

livsmedelsföretagarna inte tagit sitt ansvar gällande den informationsinhämtning som 

de enligt svensk livsmedelslagstiftning är skyldiga att inneha. En anledning till varför 

inte livsmedelsföretagarna inhämtat denna information kan bero på 

livsmedelslagstiftningens byråkratiska och komplexa språk. Livsmedelsföretagare 

som inte har svenska som modersmål kan ha svårt att tolka livsmedelslagstiftningen 

på ett sådant sätt som är ämnat för dennes specifika verksamhet. Holmqvist (2011) 

menar att människors identitet påverkas av deras förmåga eller oförmåga att använda 

sig av det andraspråk, i det här fallet det svenska språket, som krävs för att kunna 

utföra sitt dagliga arbete. Om identiteten påverkas på ett sådant sätt att 

livsmedelsföretagaren inte känner sig bekväm med att använda det andraspråk denne 

bör behärska, kan det bidra till att livsmedelsföretagaren inte inhämtar den kunskap 

som krävs enligt livsmedelslagstiftningen. Detta skulle även kunna bidra till att de 

inte har förmågan att förstå den verbala kommunikation (Holmqvist, 2011) som sker 

vid en kontroll, vilket de flesta livsmedelsföretagen påpekade under intervjuerna. De 

tre problemnivåerna har alltså inte fungerat optimalt vid en sådan situation. Signalen 

från problemnivå A till problemnivå B tolkas på ett felaktigt sätt på grund av 

livsmedelsföretagarens okunskap inom det rådande språket. Utfallet av problemnivå C 

blir då inte det önskade.  

 

För att underlätta för livsmedelsföretagarna gällande de språkliga barriärerna som kan 

uppstå, och som livsmedelsföretagarna påpekade att det gjorde, bör 

livsmedelsinspektörerna anpassa språket till livsmedelsföretagarnas förutsättningar. 

Detta kan uppnås genom att alla de tre problemnivåerna samspelar på ett sådant sätt 

att inga påverkande faktorer inverkar på det överförda meddelandet. Detta genom att 

undvika svåra ord, till exempel faroanalys vilket var ett av flera svåra ord som kom 

upp under inhämtningen av empirin. Det var dock svårt för livsmedelsföretagarna att 

komma på lättare ord som kunde ersätta de svåra orden. Detta kan bland annat bero på 

bristande kunskap gällande den svenska lagstiftningen och det svenska språket, vilket 

också kan anses som ”misslyckat” inom processkolan. 

 

Det är av vikt med en fungerande kommunikation mellan livsmedelsinspektörer och 

livsmedelsföretagare för att samarbetet dem emellan ska fungera (Zutshi & Sohal, 

2004). Men hur kan kommunikation egentligen beskrivas med ord? Detta 

examensarbete har definierat kommunikation enligt det traditionella sätt som 

Jacobsen och Thornsvik (2008) beskrivit det: En process där grupper eller individer 

utbyter eller sänder information. Denna definition är en öppen definition som kan 
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innefatta både Processkolan och den Semiotiska skolan. Denna definition är även 

öppen för olika informationsöverföringar, till exempel när det kommer till vad 

kroppsspråk avger för signaler, hur känslor och intryck kan påverka mottagarens 

förmåga att tolka signaler samt hur textens betydelse kan påverka mottagaren.  

 

Då livsmedelsföretagarna i denna studie främst förhållit sig till att definiera 

kommunikation till det verbala samtalet, är det av vikt att livsmedelsinspektörerna i 

fortsättningen lägger fokus på det verbala samtalet vid strävan efter en förbättrad 

kommunikation. Livsmedelsföretagarna kan ha ansett att kommunikation innebär fler 

faktorer förutom verbala samtal, trots att dessa inte togs upp. Men på grund av 

livsmedelsföretagarnas definition, bör fokus läggas på just det verbala samtalet vid 

önskemål om förbättrad kommunikation i detta fall. För att kommunikationen under 

en kontroll ska bli så effektiv och noggrann som möjligt, krävs det dock 

ansträngningar inom alla problemnivåer, både från livsmedelsinspektören och 

livsmedelsföretagaren. Det bör has i åtanke att kommunikationen under en kontroll 

varierar, vilket illustreras i figur 2 på sida 20. Detta gör att ansvaret för att en 

fungerande kommunikation ska upprätthållas ligger både på livsmedelsföretagaren 

och på livsmedelsinspektören. Livsmedelsinspektörens främsta ansvar är att 

kontrollera att livsmedelsföretagen uppfyller den aktuella livsmedelslagstiftningen.  

 

Språkliga barriärer uppstod under de utförda kontrollerna, precis som i den tidigare 

nämnda undersökningen i Kanada (Pham et.al., 2010). Trots detta kan den 

sammanfattande bedömningen av kommunikationen från respondenternas svar ändå 

anses som väl fungerande. Detta kunde uppnås tack vare den kontrollrapport 

livsmedelsföretagen mottog efter utförd kontroll. Det allmänna intrycket utifrån 

livsmedelsföretagarnas svar var att kontrollrapportens upplägg var tydlig och 

beskrivande, vilket ökade deras förståelse för de belägg livsmedelsinspektörerna hade 

vid eventuella avvikelser. Kontrollrapporterna anses vara en välfungerande 

kommunikationskanal där alla problemnivåer tycks fungera. Livsmedelsföretagarna 

ansåg även att kontrollrapporterna fungerade som en slags bekräftelse på vad som 

framkom under kontrollen. I och med detta blir effekten på problemnivå C optimal 

och att den semiotiska skolan skulle anse detta som lyckat. Möjligheten att läsa denna 

i lugn och ro tycks också vara av stort värde för livsmedelsföretagarna. Den utvalda 

Kommunen har diskuterat om huruvida kontrollrapportens upplägg har varit alltför 

beskrivande och omfattande. Livsmedelsföretagarna delade dock inte denna åsikt.  

 

Som tidigare nämnts här i Diskussionen, var det främst de språkliga barriärerna och 

okunskap gällande den svenska lagstiftningen som kunde identifieras med hjälp av 

Shannon och Weavers tre problemnivåer. Varför främst dessa faktorer framkom kan 

ha flera olika orsaker. Det är framförallt problemnivå A och B som brustit då, det i 

detta fall, är problemnivå A (livsmedelsinspektören) som misslyckat med att anpassa 

den språkliga nivån efter problemnivå B:s (livsmedelsföretagaren) förutsättningar. 

Samtidigt har problemnivå B också misslyckat i och med att denne inte haft 

tillräckliga kunskaper för att kunna tolka problemnivå A:s signal. Trots att dessa 
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problemnivåer inte fungerat optimalt, har den totala effekten av problemnivå C ändå 

tillfredsställts. Trots att kommunikationen som utspelades mellan problemnivå A och 

B under kontrollen kanske inte fungerade optimalt blev effekten av problemnivå C, 

trots detta ”misslyckande” enligt processkolan, önskad i och med att 

livsmedelsföretagarna förstod och kunde åtgärda eventuella avvikelser och noteringar.  

 

En möjlig aspekt till att samtliga livsmedelsföretagare ansåg att kommunikationen 

fungerade väl, skulle kunna vara att samtliga tidigare haft erfarenhet gällande 

kontroller från Kommunen. Hur mycket erfarenhet livsmedelsföretagarna hade, 

varierade mellan verksamheterna. Detta gjorde att medvetenheten kring hur en 

kontroll går till var relativt stor.   

 

Viljan hos livsmedelsföretagarna att förbättra kommunikationen tycks finnas då 

samtliga livsmedelsföretagare som kontaktades för intervju var villiga att ställa upp. 

Denna vilja att förbättra och utveckla kommunikationen ligger även i 

livsmedelsföretagarnas intresse då en smidigare kontroll med färre, och kanske inga, 

avvikelser noteras. Detta mål tycks eftersträvas hos livsmedelsföretagarna, även om 

detta i dagsläget inte uppnåtts. En av livsmedelsföretagarna gav ett förslag till en 

förbättringsåtgärd för framtida kontroller då denne istället önskade att sitta ned vid 

den inledande presentationen. Detta för att skapa ett mer avslappnat möte. Förslaget 

skulle kunna vara en viktig aspekt för Kommunen i sitt arbete att förbättra 

verksamhetsutövningen.   

 

Det utfördes både oanmälda och anmälda kontroller på de deltagande 

livsmedelsföretagen. Vid en oanmäld kontroll kan livsmedelsföretagaren känna sig 

överrumplad vilket kan bidra till att det uppstår känslomässigt brus. Trots detta tycks 

det inte finnas något samband mellan livsmedelsföretagarnas åsikter för hur 

kommunikationen fungerade och om kontrollen var anmäld eller oanmäld.  

 

För att ökningen av matförgiftningar världen över ska minska, krävs det att 

livsmedelsföretagare blir medvetna om vikten kring den aktuella 

livsmedelslagstiftningen. Det är enligt Weelock (1994) även av vikt att den personal 

som hanterar livsmedel innehar de kunskaper som krävs för livsmedelshantering. För 

att denna kunskap ska nå fram till livsmedelsföretagarens personal, krävs det att 

livsmedelsföretagaren själv är medveten om vad livsmedelslagstiftningen faktiskt 

innebär. Livsmedelsinspektörernas roll är trots allt enbart att kontrollera att 

livsmedelslagstiftningen uppfylls och ge rådgivning, denna rådgivning är i form av 

enstaka frågor och funderingar kring livsmedelslagstiftningen. För att 

livsmedelsinspektören ska kunna hjälpa till med detta, krävs det en fungerande 

kommunikation där båda parter är införstådda i det aktuella ämnet.  
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7.0 Slutsatser 
 

Syftet till detta examensarbete var att undersöka hur livsmedelsföretagarna upplevde 

att kommunikationen fungerade under den senaste kontrollen. Följande slutsatser 

kunde dras utifrån den insamlade och bearbetade data: 

 

- Livsmedelsföretagarna ansåg att kommunikationen fungerade väl under den 

senaste kontrollen, trots vissa hinder.  

 

- De hinder som uppstod under kontrollen var främst språkliga barriärer och 

bristande kunskaper inom den svenska livsmedelslagstiftningen. Slutsatsen att 

de bristande kunskaperna kan vara en bidragande faktor till de hinder som 

uppstod under kontrollen, kunde utläsas från den insamlade empirin. 

 

- Kontrollrapportens betydelse har varit stor då livsmedelsföretagen ansåg att 

denna rapport fungerade som ett slags ”kvitto” på det som sades och 

bestämdes under den senaste kontrollen. Utformningen på kontrollrapporten 

ansågs av livsmedelsföretagen vara relevant och tydlig, vilket gjorde att 

förståelse av kontrollens resultat ökade.  

 

- Livsmedelsföretagarna ansåg främst att det var livsmedelsinspektörens uppgift 

att förbättra kommunikationen till framtida kontroller.  

 

- Ytterligare och mer omfattande forskning krävs inom det aktuella området då 

inga generella slutsatser kan dras utifrån detta examensarbete, endast 

indikationer kan urskiljas utifrån examensarbetes resultat.  

 

7.1 Förslag till framtida studier 

Då ytterligare och mer omfattande forskning krävs inom det aktuella området skulle 

följande punkter kunna studeras vidare:  

 

- Forskning där både livsmedelsinspektörens och livsmedelsföretagarens åsikter 

och erfarenheter presenteras. 

 

- Upplevs kommunikationen olika av livsmedelsföretagare som inte har svenska 

som modersmål och där livsmedelsföretagarnas verksamheter har olika 

riskklasser? 

 

- Ett intressant forskningsområde skulle kunna vara att genomföra liknande 

studier som denna men med en annan metod för att undersöka om resultatets 

utfall blir annorlunda. 

 

- Jämförelsestudier gällande hur kommunikationen upplevs under en kontroll 

mellan olika kommuner.  
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Bilaga 1. - Erfarenhetsmodul 

Denna modul är en modifierad version av Livsmedelsverkets erfarenhetsmodul. 

 

 
Fråga Poäng Bedömning 

1. Har avvikelse/er noterats inom kontrollområde 

Redlighet och/eller Spårbarhet? 

  

a) Ja 50  

b) Nej 0  

2. Har ändamålsenliga åtgärder vidtagits mot 

tidigare avvikelse/er inom kontrollområde Redlighet 

och/eller Spårbarhet? 

*  

a) Ja - 25  

b) Nej 50  

3. Har avvikelse/er noterats som innebär att 

livsmedlet kan vara skadligt för konsumentens 

hälsa? 

  

a) Ja 50  

b) Nej 0  

4. Har ändamålsenliga åtgärder vidtagits mot 

tidigare avvikelse/er som innebär att livsmedlet kan 

vara skadligt för konsumentens hälsa? 

**  

a) Ja - 25  

b) Nej 50  

Källa: Livsmedelsverket (2010a) 

 

 

 

 

 

Summa  
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Bilaga 2. - Riskmodul 
Denna modul är en modifierad version av Livsmedelsverkets riskmodul.  

 
Riskfaktor Riskpoäng Bedömning 

1. Typ av Verksamhet och Livsmedel   

a) Högrisk 55  

b) Mellanrisk 35  

c) Lågrisk 15  

d) Mycket låg risk 5  

2. Produktionens storlek   

a) Mycket stor 55  

b) Stor 45  

c) Mellan 35  

d) Liten 25  

e) Mycket liten 15  

f) Ytterst liten  5  

3. Konsumentgrupp   

Producerar/serverar livsmedel till känsliga 

konsumentgrupper  

10  

Källa: Livsmedelsverket (2010a) 

 

 

 

Summa  
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Bilaga 3. - Definitioner 
 

Avvikelse 

De dokumenterade avvikelserna är de krav som inte uppfyller lagstiftningen 

(Livsmedelsverket, 2009a). Det är kontrollmyndigheten som skriftligen dokumenterar 

i de fall avvikelser uppstår under kontrollen av verksamheterna.  

 

Checklista 

Checklistan är det dokument som livsmedelsinspektörer använder sig av vid kontroll 

av livsmedelsföretag, i den utvalda Kommunens projekt har checklistan anpassats av 

Kommunen efter projektets syfte. Denna checklista innehåller ett antal områden med 

kontrollpunkter som successivt arbetas igenom under kontrollen. Alla de punkter som 

noterats under kontrollen sammanställs sedan för att bedöma helheten av kontrollen.  

 

Faroanalys 

Faroanalysen är det dokument livsmedelsföretagen ska upprätta samt redovisa för att 

kunna identifiera de faror verksamheten skulle kunna utgöra. De fyra huvudsakliga 

kategorierna denna faroanalys bygger på är att försöka identifiera kemiska (allergena), 

mikrobiologiska och fysikaliska (främmande föremål) faror och att ha detta väl 

dokumenterat (Livsmedelsverket, 2010b).  

 

HACCP 

Enligt EG-förordning 852/2004 artikel 5 beskrivs HACCP som ett 

identifieringsverktyg vilken ska kunna identifiera de faror som kan uppstå vid 

hantering av livsmedel. Detta identifieringsverktyg ska vara anpassat efter 

livsmedelsföretagens verksamhet samt att detta skall finnas skriftligt dokumenterat.   

 

Iakttagelser 

Iakttagelserna är de dokumenterade observationerna som ligger till grund för 

bedömningen av om livsmedelslagstiftningens krav är uppfyllda eller ej. Om 

livsmedelsinspektören iakttar att livsmedelsföretaget har bristande hygien, kan detta 

bidra till en avvikelse (Livsmedelsverket, 2008). Det ska dock tas i beaktning att det 

inte endast är hygien som avgör huruvida livsmedelsföretagaren får en avvikelse eller 

ej utan kan även bero på andra iakttagelser som inte uppfyller lagstiftningen, till 

exempel bristande dokumentation.  

 

Inspektion 

I artikel 2.7 i förordning (EG) nr 882/2004 definieras begreppet inspektion så som den 

undersökning där kontroll av den rättsliga efterlevnaden för livsmedel, foder, 

djurhälsa och djurskydd utförs. Inspektionen är inte föranmäld och kan utföras av 

inspektören när som tillfälle ges. Vid en inspektion kan vissa förbestämda detaljer av 

verksamheten kontrolleras, till exempel temperaturer eller hygien (Livsmedelsverket, 

2009a).  
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Kontroll 

I artikel 2.2 i förordning (EG) nr 882/2004 definieras begreppet kontroll som den 

undersökning som utförs av berörd myndighet där kontroll av uppfylld lagstiftning 

granskas. Kontrollen kan ske som en inspektion (oanmäld kontroll) eller som en 

revision (föranmäld kontroll).   

 

Kontrollmyndighet 

I artikel 2.4 i förordning (EG) nr 882/2004 definieras behörig myndighet som den 

centrala myndighet vilken har befogenhet att genomföra den offentliga kontrollen på 

den aktuella verksamheten. Kontrollmyndighet är det allmänt vedertagna begreppet 

inom den svenska lagstiftningen för den centrala myndigheten (Livsmedelsverket, 

2009a).  

 

Kontrollrapport 

I artikel 9 i förordning (EG) 882/2004 definieras en kontrollrapport så som en rapport 

vilken beskriver kontrollens syfte, kontrollmetod som använts vid kontrollen, 

resultatet av den utförda kontrollen samt vilka eventuella åtgärder som bör åtgärdas 

för att följa lagstiftningen. För att livsmedelsföretagaren ska kunna ta del av 

kontrollrapporten skickas denna till livsmedelsföretagaren. Skulle eventuella beslut 

gällande administrativa åtgärder tas, krävs det att livsmedelsföretagaren tagit del av 

avvikelserna antingen muntligt eller skriftligt. Om inte denne har mottagit beslut om 

avvikelser kan inga administrativa åtgärder krävas, se § 17 i Förvaltningslagen (SFS 

1986:223). Kontrollrapporten är ofta formell och är uppbyggd med hjälp av lagstöd.  

 

Livsmedelsföretag 

I artikel 3.2 i förordning (EG) nr 178/2002 definieras livsmedelsföretag som ett privat 

eller offentligt företag som antingen är ett bearbetnings-, distributions- eller 

produktionsföretag som hanterar livsmedel. Företaget kan ha ett vinstdrivande syfte, 

dock behöver inte detta vara en nödvändighet.  

 

Livsmedelsinspektör 

Det är livsmedelsinspektörerna som utför de flesta offentliga livsmedelskontrollerna i 

Sveriges kommuner. Livsmedelsinspektörernas uppgift är bland annat att kontrollera 

livsmedelslokaler, livsmedelshygien, egenkontroll och livsmedelsmärkning 

(Livsmedelsverket, 2011). I § 20 Livsmedelslagen (2006:804) beskrivs det att det är 

det anlitade kontrollorganet, i detta fall livsmedelsinspektören, som har rätt att utföra 

tillsyn på livsmedelsföretagen. Kontrollorganet har även rätt att ta del av de dokument 

som krävs för att kunna utföra kontrollen.  

 

Revision 

I artikel 2.6 i förordning (EG) nr 882/2004 definieras begreppet revision som en 

metodologisk och självständig kontroll där åtgärder följs upp för att se om dessa är 

tillräckligt lämpliga och effektiva för ändamålet. I samma EG-förordning, artikel 3.2, 
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förklaras det också att revisionen är en föranmäld kontroll där verksamhetsutövaren 

ska underrättas om vilken tid inspektören ska komma för att utföra kontrollen. 

 

Riskklasser 

För att kunna bedöma vilken riskklass livsmedelsföretagen går under har 

Livsmedelsverket skrivit vägledningen Vägledning – riskklassificering av 

livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter (2010) som stöttar 

kontrollmyndigheterna vid denna bedömning. Denna vägledning bygger på tre 

stycken frågeställningar som följer; Typ av verksamhet och livsmedel, produktionens 

storlek och konsumentgrupp. För mer utförlig modell, se bilaga 1. Det är utifrån denna 

vägledning som kontrollmyndigheterna bedömer inom vilken riskklass 

livsmedelsföretagen ingår.  
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Bilaga 4. - Informationsblad 
 

Hej! 

Vi är två studenter från Miljövetarprogrammet på Linköpings universitet som ska 

utföra vårt examensarbete. Arbetet ska handla om hur kommunikationen* mellan dig 

som företagare och livsmedelsinspektörer fungerar. För att kunna förbättra 

kommunikationen mellan dig som företagare och livsmedelsinspektörer är det viktigt 

att få fram dina synpunkter från ett av Kommunens kontrollbesök. Därför vill vi göra 

en intervju med dig som nyligen fått ett kontrollbesök av Kommunen. Om du deltar 

kommer du att vara anonym.  

 

Vi skulle vara tacksamma om du ville ställa upp på en intervju och svara på några 

frågor som handlar om Kommunens besök. Frågorna vid intervjun kommer bland 

annat att handla om:  

 

- Bemötande, språk och kroppsspråk.  

- Uppfattningen av kontrollbesöket. 

- Hur samtalet fungerade under kontrollbesöket. 

- Om informationen som du fick under kontrollbesöket var tydlig. 

- Vad som var bra och vad skulle inspektören kunna göra bättre vid kontrollbesöket. 

 

Vi kommer att kontakta dig och andra företagare för att fråga om ni vill vara med på 

intervjun. Om du vill delta kommer vi överens om en tid som passar dig. Intervjun 

kommer att ske någon gång under vecka tolv.  

 

Vi hoppas att du är intresserad och vill hjälpa oss att förbättra kommunikationen vid 

Kommunens framtida kontrollbesök. Vid frågor är du välkommen att kontakta Stefan, 

Magdalena eller xxxxxx.  

 

Vänliga hälsningar, 

 

Stefan Larsson, Student på Miljövetarprogrammet, Linköpings universitet 

E-post XXXXXXXXXXXXX 

 

Magdalena Hallberg, Student på Miljövetarprogrammet, Linköpings universitet  

E-post XXXXXXXXXXXXXXX 

 

Kontaktuppgifter till kommunens enhetschef 

 

 

* Med kommunikation menar vi det utbyte som sker av information mellan er som 

företagare och inspektören. Detta utbyte av information innebär alltifrån känslor, 

attityder, kroppsspråk samt det muntliga språket. 


