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Sammanfattning 
Livsmedelslagstiftningens syfte är att skydda konsumenternas hälsa genom att se till att livsmedlen 
är säkra, syftet innefattar också konsumenternas rätt till informationen om de livsmedel de väljer.  
I Sverige finns det idag flera olika åsikter om hur kontrollbesök upplevs och uppfattas. En del av 
åsikterna som företagarna har går isär om hur kontrollpersonerna arbetar, en åsikt är att man 
numera arbetar åt samma riktning än vad man gjorde förr. Det finns även de som anser att 
kontrollpersonerna kan verka lite som gratiskonsulter medan andra tycker att de är alldeles för 
komplicerade och byråkratiska. Vårt syfte med examensarbetet var att undersöka hur kontrollbesök 
uppfattas av livsmedelsinspektörer respektive av restaurangägare, samt hur kommunikationen 
mellan dessa två uppfattas. Vi har i vår undersökning använt oss av en kvalitativ metod som 
kännetecknas av att forskaren genom intervjuer och liknande försöker förstå hur individer upplever 
sig själv och sin tillvaro. Utav våra kvalitativa intervjuer fick vi fram data som sedan 
transkriberades och bearbetades, här framkom sedan olika teman, hur kontrollbesök upplevs, 
positiva och negativa erfarenheter av kontrollbesök, förväntningar, problem samt den nya lagen 
och det nya avgiftssystemet. Utav resultaten kan man se att restaurangägarna har en blandad 
inställning till inspektörerna och deras kontrollbesök. Man kan tydligt se från både inspektörerna 
och restaurangägarna att kontrollbesöken uppfattas positivare nu än vad de gjorde för ett par år sen. 
I resultatet ser vi att samtliga restaurangägare anser att det krävs för mycket dokumentation 
gentemot tiden de har till förfogande. Vi ser även att restaurangägarna ibland kan tycka att 
inspektörerna ”sätter prickar” på små onödiga ting i stället för att fokusera på de större och 
viktigare sakerna. 
 
 
Nyckelord: Kontrollbesök, livsmedelsinspektör, restaurangägare, kommunikation 
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Förord 
Detta examensarbete är en del av Gastronomiprogrammets huvudämne Mat och måltidskunskap. 
 
Under examensarbetets gång har det varit ett antal personer som hjälpt oss på vägen som vi nu vill 
tacka. 
 
Först och främst vill vi tacka vår handledare, Torgny Ottosson på Institutionen för 
Beteendevetenskap på Högskolan Kristianstad. Vi vill också tacka Birgitta Åsman som har hjälpt 
oss med vårt arbete. Sedan vill vi även tacka Eva Svederberg, programansvarig 
Gastronomiprogrammet Högskolan Kristianstad som varit ett stöd i vårt arbete. Ett stort tack vill vi 
även rikta till dem som har ställt upp på våra intervjuer och gjort vårt examensarbete möjligt. Vi 
författare har hjälpts åt i samtliga delar av arbetet, och vill därför även tacka varandra för ett 
mycket gott samarbete under tiden som vårt examensarbete har pågått. 
 
Sist men absolut inte minst vill vi tacka våra familjer som har visat stort tålamod och intresse och 
som samtidigt hjälpt oss för att underlätta vårt arbete.  
 
 
 

 
 
 
 

Kristianstad, maj, 2007 
 
 

Elisabeth Colleen & Jimmy Persson 
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1 Inledning 
Livsmedelslagstiftningen uppdateras och alla länder inom EU följer nu samma regler för hygien 
och kontroll av livsmedel. Livsmedelslagstiftningens syfte är att skydda konsumenternas hälsa 
genom att se till att livsmedlen är säkra, syftet innefattar också konsumenternas rätt till 
informationen om de livsmedel de väljer. 
 
 I och med den nya livsmedelslagstiftningen från förra årsskiftet är det nu ännu mer upp till 
företagarna att sköta sitt ansvar, det är företagarna som ska visa att de följer de regler och lagar 
som finns. Livsmedelsinspektörernas uppgift är att inspektera och kontrollera att företagen 
verkligen sköter sitt ansvar. 
 
Vi vill undersöka hur kontrollbesöken uppfattas av livsmedelsinspektörer respektive 
livsmedelsföretagare, samt hur kommunikationen mellan dessa två uppfattas. Anledningen till att 
vi vill undersöka detta är bl.a. för att vi är intresserad av livsmedelssäkerheten. Vi författare har 
olika erfarenheter inom detta område, vi har båda varit med på livsmedelsinspektioner i en tidigare 
kurs vi läst inom Gastronomiprogrammet. Kunskaper om livsmedelssäkerhet och kvalitetssystem 
fick vi i kursen om livsmedelslagstiftning och egenkontroll. Vi har även vidare erfarenhet då 
Elisabeth gjorde sin VFU på en arbetsplats som hanterar och är verksam inom detta område. 
 
Efter att ha varit med på inspektioner fick vi en del olika uppfattningar om hur vi tyckte det förhöll 
sig mellan livsmedelsinspektörerna respektive företagen, vilket har lett till att vi vidare vill 
undersöka detta område. Fungerar kommunikationen mellan dem? Vi vill se om det finns brister i 
kommunikationen, har kommunikationen mellan dessa betydelser för hur man sköter sin 
egentillsyn. Kan man med hjälp av förbättring av kommunikationen få företagen mer intresserade 
och införstådda i egentillsynen? Vi är medvetna om att det inte direkt finns någon studie som gjorts 
exakt inom vårt valda område tidigare, och även detta är en anledning till att vi är intresserade av 
att undersöka detta. 

 
1.1 Syfte 
Vårt syfte med undersökningen är att få en inblick i hur kontrollbesök uppfattas av 
livsmedelsinspektörer respektive av restaurangägare.  
 
Vidare frågeställningar är även: 

• Hur uppfattas kommunikationen mellan livsmedelsinspektörer och restaurangägare?  
• Vad tycker livsmedelsinspektörerna respektive restaurangägare om den nya 

livsmedelslagen och de nya avgifterna?  
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1.2 Arbetets disposition 
1) I detta kapitel finns inledningen där vi tar upp varför vi valt att göra denna undersökning, 
kapitlet följs av syftet med vår undersökning, arbetets disposition samt definitioner. 
 
2) Här finns vår bakgrund där vi presenterar teori och tidigare undersökningar som gjorts inom vårt 
valda område uppdelat under olika rubriker. 
 
3) Material och metod hittas i detta kapitel, och även urval och avgränsningar samt etiska aspekter. 
 
4) Här finns den empiriska undersökningens resultat 
 
5) I det sista kapitlet ser vi diskussionen, studiens trovärdighet och tillförlitlighet, samt ger förslag 
till vidare forskning och studiens relevans. 

 

1.3 Definitioner 
Här citerar vi centrala begrepp direkt tagna från Svenska Livsmedelsverket. 
 
Avvikelse: (Kommissionens vägledning (EG) nr 852/2004) 
En avvikelse från livsmedelslagstiftningen, d.v.s. en av kontrollmyndighet skriftligt dokumenterad 
bedömning av att kraven i livsmedelslagstiftningen inte är uppfyllda. 
 
Egenkontroll: (Kommissionens vägledning (EG) nr 852/2004) 
sådana aktiviteter, rutiner, åtgärder m.m. som en verksamhetsutövare på egen hand har att planera, 
genomföra och följa upp enligt 26 kap. 19 § miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med 
stöd av denna bestämmelse. 
 
Flexibilitet: (Kommissionens vägledning (EG) nr 852/2004) 
De krav som finns i förordningarna ska tillämpas för många olika typer av verksamheter, från stora 
industriella anläggningar som hanterar känsliga livsmedel, till små butiker som endast hanterar 
förpackade livsmedel. I lagtexten skapas utrymme för flexibilitet genom uttryck som exempelvis 
”när det är nödvändigt” och ”när så är lämpligt”. Kraven kan alltså anpassas till verksamhetens 
storlek och art, dock får inte livsmedlet bli hälsofarligt eller otjänligt. 
 
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point): (Kommissionen tillämpning av HACCP, 
SANCO 1955/2005)  
System som permanent identifierar, bedömer och styr faror som är viktiga för att säkerställa att 
livsmedel inte blir skadligt för hälsan. 
 
Inspektion: (artikel 2.7 i förordning (EG) nr 882/2004)  
Undersökning av varje aspekt av foder, livsmedel, djurhälsa och djurskydd för att kontrollera 
efterlevnaden av de rättsliga kraven i foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna 
avseende djurhälsa och djurskydd.  
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Konsument: (artikel 3.18 i förordning (EG) nr 178/2002)  
Den slutliga konsumenten av ett livsmedel som inte kommer att använda livsmedlet som en del i 
ett livsmedelsföretags verksamhet.  
 
Kontroll: (artikel 2.2 i förordning (EG) nr 882/2004) 
Kontroll av om specificerade krav har uppfyllts, genom undersökning och bedömning av sakliga 
underlag. 
 
Livsmedelsföretag: (artikel 3.2 i förordning (EG) nr 178/2002) 
Varje privat eller offentligt företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av 
de verksamheter som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings-, och 
distributionskedjan av livsmedel. 
 
Livsmedelsföretagare: (artikel 3.3 i förordning (EG) nr 178/2002)  
De fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i 
de livsmedelsföretag de bedriver.  
 
Revision: (artikel 2.6 i förordning (EG) nr 882/2004)  
En systematisk och oberoende undersökning för att avgöra om verksamheter och resultat från dessa 
överensstämmer med planerade åtgärder och om åtgärderna har genomförts på ett effektivt sätt och 
är lämpliga för att nå målen.  
 
Säkra livsmedel: (artikel 14 i förordning (EG) nr 178/2002) 
Livsmedel ska anses som icke säkra om de kan antas vara 
a) skadliga för hälsan (omedelbara, kortsiktiga, långsiktiga effekter på hälsan) 
och/eller 
b) otjänliga som människoföda, (genom förorening, förruttnelse, försämring eller nedbrytning.) 
 
Tillsyn: (artikel 2.2 i förordning (EG) nr 882/2004) 
Begreppen tillsyn och tillsynsmyndighet används inte i EG-förordningarna. Där används 
begreppen kontroll och kontrollmyndighet. I begreppet tillsyn ingår dels de granskande åtgärder 
som genomförs med stöd av lag (kontroll) och myndighetens möjligheter att besluta om någon 
form av ingripande, dels andra verksamheter, såsom rådgivning, allmän information och 
utvecklingsstöd m.m. Dessa skyldigheter omfattas av förvaltningslagens princip om 
serviceskyldighet m.m.  
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2 Bakgrund 
För att läsaren ska förstå och få en inblick i vårt intresse så kommer vi i bakgrunden att ta upp en 
del av livsmedelslagstiftningen och även vilka olika grupper som ansvarar för vad i tillsynen. Vi 
anser att en liten del om kommunikation är relevant, vilket också kommer att tas upp i bakgrunden. 
Vidare kommer vi att belysa livsmedelsinspektörerna roll i deras arbete, samt vad tidigare studier 
och undersökningar visat om hur livsmedelsinspektörer respektive företag uppfattar 
kontrollbesöken. 
 

2.1 Sveriges livsmedelslagstiftning 
Livsmedelslagstiftningens syfte är att skydda konsumenternas hälsa genom att se till att livsmedlen 
är säkra, syftet innefattar också konsumenternas rätt till informationen om de livsmedel de väljer. 
Från 060101 gäller samma regler för hygien och kontroll av livsmedel i alla länder inom EU då ett 
antal EG-förordningar började gälla. Dessa regler är uppdelade i hygienförordningar och 
kontrollförordningar(Livsmedelsverket, 2006a). 
De nya hygienförordningarna gäller för hela livsmedelskedjan ”från jord till bord”. I Sverige trädde 
den nya livsmedelslagen (2006:804) samt den nya livsmedelsförordningen (2006:813) i kraft den 1 
juli 2006. Förordningen (2006:813) innehåller kompletterande bestämmelser till den gällande lagen 
(2006:804). Dessa nya regler innebär bl a att alla livsmedelsföretag ska vara godkända eller 
registrerade (Livsmedelsverket, 2006a).  
 
Förut godkände man livsmedelslokaler medan det nu är livsmedelsverksamheten som ska 
godkännas. De verksamheter som vid årsskiftet 2005/2006 bedrevs i godkända livsmedelslokaler 
fick fortsätta med sin livsmedelsverksamhet även efter 060601. Ett gammalt lokalgodkännande 
gäller till dess att fastställande har fattats i fråga om godkännandet av den befintliga anläggningen. 
Kontrollmyndigheten ska i samband med sitt första besök i den offentliga kontrollen påbörja 
prövningen för godkännande av anläggning. Denna görs för att bedöma om anläggningen uppfyller 
relevanta krav i lagstiftningen. I prövningen kan det också behövas att företagaren fullständigar 
med uppgifter som myndigheten behöver (Livsmedelsverket, 2007). Har företagaren sedan 
anpassat sin anläggning och det vid genomgång av handlingar och besök på plats framkommer att 
relevanta krav uppfylls kan kontrollmyndigheten fatta beslut om godkännande. För att ett 
livsmedelsföretag ska bli godkänt måste det inneha lämpligt utformade lokaler, rätt utrustning, 
samt ha en kontroll av den egna verksamheten som ska baseras på HACCP (Livsmedelsverket, 
2006a). 
 
Vidare nytt är att godkännandet knyts till livsmedelsföretagaren och inte till livsmedelslokalen som 
det var tidigare. Detta innebär att när ett livsmedelsföretag säljs så måste den nya ägaren få 
verksamheten godkänd innan verksamheten kan tas i bruk igen. Osgyani 1 räknar hittills med att 
ungefär hälften av alla Kristianstads livsmedelsföretag nu har omgodkänts enligt den nya 
livsmedelslagstiftningen. 
1

 
 
 
 

                                                 
1 Peter Osgyani Livsmedelsinspektör, muntligt samtal den 5 februari 2007. 
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Det är bl.a. efter utbrott av galna kosjukan och andra smittor som länderna inom EU har kommit 
överens om en gemensam lagstiftning på området. Dessutom ska alla förpackningar ha korrekt 
information. Nu innebär det i princip att alla verksamheter måste ha ett system för den egna 
kontrollen där hela verksamheten ska dokumenteras för att få starta sin verksamhet (Bengtsson, 
2006).  
 
Från 070101 infördes ett nytt avgiftssystem för livsmedelsföretagen som innebär att avgifterna ska 
täcka myndighetens kostnader för livsmedelskontrollen. Dessa avgifter är knutna till en 
riskklassificeringsmodell som finns i Livsmedelsverkets vägledning: Riskklassificering av 
livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter.  
Nu baseras kontrollbesöken på verksamheternas risk och erfarenhetsmodul. Hur stora risker det är 
med livsmedlen och hanteringen samt hur stor verksamhetens omfattning är. Sköter 
livsmedelsföretagarna sin verksamhet och följer rutinerna i deras system för den egna kontrollen så 
innebär det att det behövs mindre kontroll av verksamheten vilket också medför lägre avgifter för 
företagen (Livsmedelsverket, 2006b). 
 
 
I den nya livsmedelslagstiftningen kan man ännu tydligare se att det är livsmedelsföretagarens 
ansvar att livsmedel de producerar, tillhandahåller och/eller säljer är säkra. Livsmedelsföretagen är 
ansvariga för att livsmedlen uppfyller angivna krav enligt livsmedelslagstiftningen så att 
konsumenterna inte ska bli sjuka av den mat de förtär. Företagens system för den egna kontrollen 
har en central del i arbetet, den ska anpassas till den egna verksamheten och innebär att 
livsmedelsföretaget ska vidta alla åtgärder som krävs för att undvika och begränsa faror som kan 
uppstå i deras verksamhet (Sveriges riksdag, 2005). 
 
Offentlig tillsyn eller kontroll krävs vidare för att se till att företagen följer 
livsmedelslagstiftningens regler och förordningar. Ansvaret för den offentliga tillsynen är delat 
mellan Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna (Sveriges riksdag, 2005). 
Livsmedelsverket är den centrala kontrollmyndigheten där huvuduppgiften är att samordna och 
leda tillsynen. Livsmedelsverket har också ansvar för att utöva tillsyn över större 
livsmedelsanläggningar som t.ex. slakterier. Länsstyrelserna har ansvaret för den regionala 
tillsynen då deras roll inom livsmedelsområdet främst är att stödja och följa upp de lokala 
kontrollmyndigheterna. Kommunerna ansvarar för den tillsyn som riktar sig direkt mot den som 
bedriver en verksamhet (Livsmedelsverket, 2006c). 

 

 

 
 
 
 
 
 

 10



2.2 Livsmedelsinspektörernas roll 
I varje kommun finns det kontrollmyndigheter varav en av deras uppgift är att i konsumenternas 
intresse verka för att livsmedelsföretag tillhandahåller säkra livsmedel av god kvalitet. På miljö- 
och hälsoskyddskontoren arbetar livsmedelsinspektörer, beroende på hur kommunen prioriterar 
samt vilken storlek kommunen har är två avgörande grunder för hur många livsmedelsinspektörer 
som jobbar på kontoren. Livsmedelsinspektörer arbetar med att bedriva kontroller och ge råd till 
olika typer av livsmedelsverksamheter. I kontrollen ingår t ex inspektioner som görs för att 
undersöka hur allting går till i verksamheten, granskning av företagens system för deras egna 
kontroll och godkännande av lokaler. Mer ingående kontroller som de utför är verifieringar, 
revisioner, provtagning av livsmedel, och utredning av misstänkta matförgiftningar och eventuella 
klagomål.  
 
Livsmedelsinspektörerna som utför dessa kontrollbesök ska ha en lämplig utbildning för sitt 
kompetensområde, genom detta ska de kunna utföra sina arbetsuppgifter och utföra 
kontrollbesöken på ett enhetligt sätt. Deras roll innefattar också att de ständigt håller sig 
uppdaterade på deras kompetensområde och genomgår regelbunden vidareutbildning 
(Livsmedelsverket, 2006d). 
 
Inför inspektörernas kontrollbesök görs vissa förberedelser. Tidigare dokument och handlingar om 
företaget ska tas fram för granskning. Väl ute på företagen använder sig inspektörerna av en 
checklista som är framtagen av Livsmedelsverket, denna checklista är dels en hjälp till 
inspektörerna samtidigt som den används för att kontrollerna ska bli så likvärdiga som möjligt. 
Checklistan innehåller en mängd olika punkter som ska kontrolleras för att se att 
livsmedelsföretagets rutiner finns, och följs. Efter varje kontrollbesök som görs är det 
livsmedelsinspektörernas uppgift att skriva rapport som ska innefatta syfte med kontrollbesöket, 
vilken kontrollmetod som tillämpats samt vilket resultat som framkom (Livsmedelsverket, 2006d). 
 

2.3 Kommunikation 
Ordet kommunikation kommer från latinets ”Communicare” som översatt betyder att något blir 
gemensamt, att kommunikationen är ett utbyte av budskap. Kommunikationen sker mellan minst 
två olika aktörer, avsändare och mottagare. Kommunikationen kan antingen vara mellan två 
personer eller mellan en organisation och en marknad. 
 
Kommunikation kan ses som överföring av kunskap eller information från avsändare till mottagare 
( Stridh, 1999). I vårt fall är det viktigt att kommunikationen fungerar mellan avsändare 
(livsmedelsinspektörerna) och mottagare (restaurangerna). Lika viktigt är det att kommunikationen 
fungerar på andra hållet då restaurangerna i stället är avsändaren och livsmedelsinspektörerna är 
mottagarna. 
 
Kotler (2003) menar att det finns personlig respektive icke personlig kommunikation. I den 
personliga kommunikationen kommunicerar två eller fler människor direkt med varandra genom 
t.ex. telefon, ansikte mot ansikte, eller via mail. Den icke personliga kommunikationen är kanaler 
som leder olika budskap utan personlig kontakt, exempel på icke personlig kommunikation är 
media såsom tidningar tv och skyltar. I vårt fall innefattas både personlig och icke personlig 
kommunikation, den personliga gäller just kommunikationen mellan avsändare och mottagare som 
i båda fallen kan vara antingen livsmedelsinspektörer eller restauranger. Exempel på den icke 

 11



personliga kan vara att livsmedelsinspektörer skapar och ger information på deras hemsida, eller 
via foldrar som delas ut till restaurangerna. 
 

2.4 Kontrollbesök, hur uppfattas dessa? 
Enligt tidigare undersökningar och studier som gjorts uppfattas kontrollbesöken på olika sätt från 
olika håll. I en artikel ur tidningen Vår föda beskrivs ett kontrollbesök på följande sätt: 
 

När inspektören kommer oanmäld finns det ingen glädje i blicken hos 
receptionisten. Hon ringer efter VD n som vill att inspektionen ska ske en annan 
dag eftersom han inte är där på plats. Inspektören nöjer sig inte med det svaret utan 
fortföljer inspektionen. Kocken i köket mumlar och säger att han inte har något att 
säga. Bemötandet vid oanmälda inspektioner är olika, i de flesta fall har 
restaurangerna förståelse, även om det finns vissa fall där förståelsen inte finns. 
(Landahl, 2004, s. 24-26) 

 
Enligt en studie som gjorts vilken beskriver Miljö- och arbetsmiljötillsyn i små företag 
framkommer det bl a att företagen som ingår i studien är positivt inställda till kontrollbesök. Dessa 
företag tycker också att inspektörernas hårda polisiära roll har tonats ner och de upplever nu ett 
stöd från inspektörerna att leva upp till lagkraven (Antonsson, Axelsson, Birgersdotter & Cerin, 
2005). 
 
Är det varit så att företagen tidigare har sett inspektörerna som ”poliser” när de kommer för att 
göra en inspektion? Detta kan väl i så fall inte ha varit meningen eftersom inspektörerna är där för 
att utföra sin uppgift, som inte är ur någon polissynpunkt utan till företagens fördel för att se till att 
de levererar säkra livsmedel. 
 
I samma studie framkommer det också att företagen upplever kontrollbesöken som en slags 
besiktning som ”godkänner” att deras arbetsmiljö- respektive miljöarbete uppfyller alla gällande 
lagkrav.  Precis som i livsmedelstillsynen så arbetar livsmedelsinspektörerna med att kontrollera ett 
företag och deras inspektion fråntar inte företagen något ansvar för att själva kontrollera att 
gällande lagar och regler följs. Det framkommer också att företagen tycker att inspektörerna bör 
vara insatta i de verksamheter de utövar kontroll på, de tycker att dessa personer ska ha en praktisk 
bakgrund inom området, detta för att lite kunna sätta sig in i företagens tänkande. En del av 
åsikterna som företagarna har går isär om hur inspektörerna arbetar, en av åsikterna är att man 
numera arbetar åt samma riktning än vad man gjorde förr. Det finns även de som anser att 
inspektörerna kan verka lite som gratiskonsulter medan andra tycker att de är alldeles för 
komplicerade och byråkratiska. Resultatet från denna rapport visar att de företag som har bättre 
kontroll på deras verksamhet är mer positiva till inspektörerna och deras arbete. (Antonsson, m.fl., 
2005). 
 
Enligt en undersökning som Livsmedelsverket har gjort hos små producenter kom det fram att 
producenterna ofta tyckte att inspektörerna har för lite kunskaper och kompetens. De förespråkade 
fler utbildningar och fortlöpande utbildningar hos inspektörerna. Det framkom också påpekande 
om att servicen inte var bra, producenterna tyckte att inspektörerna inte gav svar om man hade 
frågor och att de i många fall hänvisade till någon annan person som inte var anträffbar eller 
tillgänglig. Det framfördes också påståenden om att inspektörerna har en restriktiv attityd när det 
gäller rådgivning (Livsmedelsverket, 2001).  
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Enligt samma rapport som ovan framhöll några att de tyckte att myndigheterna ofta har en 
oförmåga att ge svar och särskilt snabba svar. De ansåg att man av myndigheterna ska kunna kräva 
snabba besked, lätt tillgänglighet och snabb handläggningstid: ”En småföretagare har inte tid att 
jaga en expert för att få besked”. Vidare fortsätter de att ta upp att det ofta blir en kulturkrock när 
det affärsmässiga språket möter myndighetsspråket. Några underströk att resurser och kompetens 
bör tillföras för att förbättra den nuvarande situationen (Livsmedelsverket, 2001). 
 
 
Företag och andra aktörer upplever att det finns problem kring tillsynen. Det framförs bl.a. att 
inspektörernas kunskap och kompetens varierar, liksom deras inställning till rådgivning. Flera 
aktörer har pekat på att kontrollerna tillämpas olika i kommunerna och att kontrollfrekvensen är låg 
(Sveriges riksdag, 2005). 
 

Varje gång inspektören byts ut blir man nervös. Inspektörer med bristande 
erfarenhet blir också lätt oroliga och nervösa. De törs inte titta på ritningar och säga 
något. När inspektörerna har god kunskap så blir förhållandet till företagen mycket 
bättre – inspektörens kunskap ger pondus gentemot företagen. (En företagare i 
Jämtland ur Sveriges riksdag, 2005, s. 51)  
 

Lindberg (2004) skriver i sin studie att de kontrollobjekt som kommuner och länsstyrelser har 
ansvar över är många och ofta tämligen komplicerade och tar därmed mycket tid att gå igenom. 
Samtidigt är inspektörerna få och alla objekt hinner kanske inte tillses i den omfattning som 
önskas. Detta innebär att kontrollmyndigheterna måste prioritera bland objekten. En kommun 
menar att vilka prioriteringsmetoder som nyttjas beror på vilken typ av objekt det handlar om. 
Ytterligare en kommun i undersökningen har svarat att det som prioriterats under år 2003 varit att 
svara på anmälningar. En annan kommun har uppgivit att man har styrts av nya verksamheter, 
klagomål, remisser och prövningar de senaste åren men att man nu försöker styra mot mer 
egeninitierat arbete. Även nytillkomna verksamheter anges av en kommun som särskilt 
prioriterade. Två länsstyrelser betonar att de saknar en systematisk och genomarbetad metodik för 
val av kontrollobjekt samt kontrollens inriktning. 
 
 
I en studie framkommer det att inspektörerna som jobbar på miljö och hälsokontoret oftast tycker 
att det är lättare att besöka och att arbeta med större företag än mindre företag. Detta beror bland 
annat på att de större företagen oftast har fler resurser och särskild personal som har hand om just 
den biten på företaget, vilket innebär att inspektörerna då slipper olika förklaringsmoment vid 
besöken (Antonsson, m.fl., 2005). 
 
Vissa inspektörer tycker också att de små företagen är mindre samarbetsvilliga än de större. En av 
inspektörerna i miljö- och arbetsmiljötillsyn studien uttryckte det så här: ”Det är lättare att arbeta 
med större företag. Små företag tjatar hela tiden om ´mitt lilla bidrag´ och ´Baltikum konkurrens.”  
Mindre företag har oftast inte heller utvecklade rutiner för att följa ändringar och regleringar inom 
lagstiftningen, de vill heller oftast inte ha massa information skickat till sig utan vill istället veta 
var man kan få tag i informationen när man själv anser att den behövs (Antonsson, m.fl., 2005).  
 
Många små företag upplever lönsamhetsproblem. Det har framkommit att det finns behov av 
kompetensutveckling bland företagarna, likaså önskas både konsultstöd och rådgivning. De 
enskilda små företagen har svårare att kunna finansiera sådana tjänster på egen hand (Sveriges 
riksdag, 2005).  
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I en annan studie som handlar om kontroller inom nattklubbar och restauranger framgår det att 
både gäster och ägare ser myndigheternas kontroller som viktiga, gästerna ser det som en 
trygghetsaspekt medan ägarna menar att det är en bekräftelse på att företaget ligger rätt till. Dessa 
båda kategorier anser att fler kontroller är det enda sättet att undvika slarv och fusk.  
I samma studie anser flera ägare att servicen på deras restauranger har försämrats för att de måste 
lägga ner så mycket tid på egenkontrollen. Flera kontrollmyndigheter i denna studie anger 
kulturella skillnader som orsak till oärligheter i branschen. De säger också att det i dessa fall 
handlar om okunskap och språkproblem och att det därmed inte är medvetet fusk. Även bland 
ägare som inte kommer från andra kulturer kan okunskap orsaka brister. En kontrollmyndighet 
anser att denna okunskap delvis beror på att det inte ställs förkunskapskrav på innehavaren samt att 
företagen ofta byter ägare (Matthed, 2004). 
 
Kontrollpersonerna i denna rapport tycker det finns många viktiga aspekter att tänka på i sitt 
arbete, deras arbete är att se till att företagen följer lagarna genom en slags kontroll samtidigt som 
de vill kunna ge råd och stöd för att man ska kunna ha en bra kommunikation och relation med 
företagen. Något som också är av stor betydelse för hur kontrollbesöken fungerar är hur 
personkemin fungerar mellan inspektörerna och företagarna. (Antonsson, m.fl., 2005). 
 
Det mål vi vill nå i vår undersökning är att se hur kontrollbesök uppfattas av livsmedelsinspektörer 
respektive av livsmedelsföretagare. Vi vill också se hur kommunikationen mellan 
livsmedelsinspektörer och livsmedelsföretagare uppfattas. Något vi vidare är intresserade av att se 
är vad restaurangägarna tycker om den nya livsmedelslagen och de nya kontrollavgifterna. 
 

3 Material och metod 
I detta kapitel redogör vi för hur vi har gått tillväga i vår undersökning. Vi kommer att beskriva vår 
undersökningsgrupp, vilka överväganden vi har gjort inför vårt val av insamlingsmetod, liksom 
vårt val av metod för bearbetning av data.  

3.1 Förförståelse 
Innan vi påbörjade vår undersökning skaffade vi oss förförståelse genom att söka i databaser, 
genomgång av tidigare forskning, och andra studier. Förförståelsen innefattar även våra tidigare 
erfarenheter inom vårt problemområde. Detta redovisades i inledningen samt i bakgrunden. 

3.2 Val av metod 
En grundläggande del för examensarbetet är uppbyggnaden av metoden som under hela arbetets 
gång fungerar som en struktur, vilket har stor inverkan på slutresultatet. Metoden möjliggör vidare 
att en andra person ska kunna göra om undersökningen, vilket kallas replikering (Backman, 1998). 
När vi hade bestämt oss för vårt problemområde och vad det var vi ville undersöka så började vi 
fundera på vilken metod som skulle passa till vår undersökning.  
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Vårt problemområde 

Våra värderingar och tankar Olika metodteorier 

Databassökning 

Litteratursökning 

Intervjuer 
 

Figur 1. Metoduppbyggnad 
 
 
Den kvalitativa undersökningen syftar till förståelse genom att man observerar, tolkar och iakttar 
(Merriam, 1994). Inom kvantitativa undersökningar använder man sig i stället av statistik 
(Hartman, 2004). Även Björklund och Paulsson (2003) beskriver kvalitativa respektive kvantitativa 
metoder på liknande sätt: 
Kvalitativa studier används om man vill skapa en djup förståelse för ett specifikt ämne, situation 
eller en specifik händelse. Att använda kvantitativa metoder innebär studier som omfattar 
information som kan mätas eller värderas numeriskt (Björklund & Paulsson, 2003).  
 
Repstad (1999) skriver att kvalitativa metoder passar när man som forskare söker förståelse genom 
att beskriva och analysera i specifikt avgränsade miljöer. 
Då vi i vår undersökning ville nå fram till individers tankar, och samtidigt få specifika situationer 
och handlingsförlopp beskrivna för oss så upplevde vi att en kvalitativ metod skulle vara mest 
lämplig för vår undersökning. 

3.3 Kvalitativ metod 
I vårt examensarbete använder vi oss av en kvalitativ metod. Hartman (2004) skriver: ”Kvalitativa 
undersökningar karakteriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller 
en grupp individer” (s.273). Vi anser att detta är högst passande till vår undersökning. Vi ser inte 
att vi kan mäta oss fram till intervjupersonernas uppfattningar angående deras kommunikation och 
hur kontrollbesöken upplevs, därav utelämnar vi den kvantitativa metoden.  
 
Kvalitativa undersökningar kännetecknas av att forskaren genom intervjuer och liknande försöker 
förstå hur individer upplever sig själv och sin tillvaro. Inom den kvalitativa forskningsinriktningen 
finns det ett flertal metoder att använda sig av för att samla in betydelsefull och innehållsrik data. 
Dessa data kan sedan analyseras och tolkas i förhållande till de frågeställningar man har (Backman, 
1998). 
 
Vi valde att göra kvalitativa intervjuer med halvstrukturerad form vilket innebär att man utgår från 
att prata om ett specifikt ämne eller fråga som i sin tur leder vidare till andra intressanta frågor och 
aspekter inom det valda området. Denna typ av intervjuer ger utrymme för respondenterna att svara 
med egna ord och just vad de tänker på i det ögonblicket. Vi ansåg att det inte fanns några ”sanna” 
svar, utan vad som helst hade kunnat sägas. Det vi strävade efter var att förstå och tolka innebörden 
i våra respondenters tankar och resonemang. Kvalitativa intervjuer ger ofta ett ändamålsenligt och 
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kunskapsuppbyggande samtal som låter respondenten ge uttryck åt den subjektiva upplevelsen av 
sin omvärld (Kvale, 1997). 

3.4 Urval och avgränsningar 
Efter litteraturstudien inom vårt problemområde stod det klart vilka vi ville intervjua med avseende 
på intressanta informationskällor för vår undersökning. Vi valde att intervjua två stycken olika 
grupper i en och samma kommun, varav den ena gruppen bestod av livsmedelsinspektörer, och den 
andra gruppen bestod av restaurangägare.  
 
Vi hade till en början tänkt att intervjua fem stycken ur varje grupp, men detta antal fick vi ändra 
eftersom vi insåg att det skulle bli för mycket arbete i förhållande till tiden. Vårt urval slutade på 
tre stycken livsmedelsinspektörer och tre stycken restaurangägare vilket vi tyckte var ett rimligt 
antal för den tid vi hade till förfogande för vårt examensarbete. Anledningen till att vi valde dessa 
två grupper var för att vi ville se hur kontrollbesöken och kommunikationen uppfattas från dessa 
två olika håll.  
 

3.5 Etiska aspekter 
Vi har i vårt arbete följt de forskningsetiska principer som antagits av Humanistisk 
samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1990 (Vetenskapsrådet, 2002). Forskaren ska enligt dessa 
principer informera deltagare i undersökningen om uppgifter och villkor för deltagandet.   
 
Vi talade om för våra respondenter om vårt syfte med vår undersökning och vad den skulle 
användas till innan vi började med intervjuerna. Vi informerade de även om att de när som helst 
under våra intervjuer kunde välja att inte fortsätta. Vidare så förklarade vi för dem att de skulle få 
vara helt anonyma under vår undersökning och i vårt färdiga arbete. 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet rekommenderar dessutom att vi ger 
deltagarna möjlighet att ta del av etiskt känsliga avsnitt innan rapporten publiceras, samt att vi ger 
dem den färdigställda rapporten. Vi följer båda dessa rekommendationer. 
 

3.6 Insamling av data 
Vi upprättade intervjufrågor (se bilaga 1) utefter vad vi ansåg skulle ge oss intressant data och 
information i förhållande till det vi ville undersöka, detta i samråd med vår handledare. När vi hade 
frågorna klara så började vi med att ta kontakt med Miljö- och hälsovårdskontoret i en kommun. Vi 
ringde och förklarade vår situation, vilka vi var och vår bakgrund. Vi talade också om vad det var 
vi ville undersöka, och undrade samtidigt om de ville ingå i vår undersökning.  
 
Under telefonsamtalen talade vi om att intervjuerna skulle vara anonyma, vi talade också att vi 
under intervjuerna skulle använda oss av bandspelare för att undvika feltolkningar och frågade 
respondenterna om detta gick bra. Vi bokade sedan in intervjutider efter vad som passande de 
tillfrågade. På samma sätt tog vi kontakt och bokade intervjutider med livsmedelsföretag i 
kommunen. Vi båda författare var med på samtliga intervjuer utom en då vederbörande hade 
förhinder den dagen. Vi ansåg att det skulle vara bättre att vara två under intervjuerna av ett flertal 
anledningar. Är man två stycken under en intervju så är man också två om att minnas vad som 
sagts. En annan positiv anledning med att vara två är att man tillsammans efteråt kan diskutera var 
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och ens tolkningar av intervjun. Vi var dock medvetna om att det också finns nackdelar med att 
vara två under en intervju då respondenten kan känna underläge (Repstad, 1999). 
 
Intervjuerna utfördes på respondenternas arbetsplatser i enskilda rum. Intervjuerna inleddes med en 
huvudfråga inom vårt problemområde. Utifrån vad respondenterna svarade på huvudfrågan så 
ställde vi vidare frågor som kändes relevanta till respondentens svar och till ämnet, vi ville att det 
skulle bli en slags öppen dialog där respondenterna kunde säga vad de kände och tyckte och att vi 
sen i förhållande till deras svar öppnade oss för nya tankar och frågor. 
 
 I de fall respondenterna inte sa så mycket eller där det behövdes använde vi oss av våra tidigare 
uppsatta följdfrågor i den mån det gick. Under intervjuerna försökte vi så mycket som möjligt 
tänka på att inte ställa för ledande frågor, detta för att undvika att vi skulle få de svar vi ”ville” ha, 
och inte vad respondenterna egentligen kände och tyckte. Under våra intervjuer kunde man ibland 
märka att det var svårt att få respondenten att tala fritt, vi provade då att ge en följdfråga för att 
sedan vänta ut respondenten som i sin tur genast pratade mer när vi satt tysta. Enligt Repstad 
(1999) kännetecknas kvalitativa studier just av dess flexibilitet. Erfarenhet av detta fick vi redan 
under den första intervjun då det uppstod en ny frågeställning som vi hade glädje av, den nya 
frågeställningen blev: vilka erfarenheter och tankar har de om den nya lagen samt det nya 
avgiftssystemet, vilket blev intressant att undersöka i de kommande intervjuerna. Varje intervju tog 
mellan 35-45 minuter att genomföra.  

3.7 Bearbetning av data 
Efter att intervjuerna spelats in på band så transkriberades dessa ordagrant. Dessa blev på ca fem 
sidor var. Efter att alla transkriberingarna var färdiga så lästes dessa igenom ett antal gånger för att 
utvinna så mycket som möjligt och för att kunna urskilja mönster i den insamlade datan. Vi valde 
att skriva ut transkriberingarna med mycket utrymme mellan meningarna för att vi själva skulle få 
plats att anteckna våra tankar under genomläsningarna.  
 
När vi efter att ha läst utskrifterna åtskilliga gånger och samtidigt antecknat så började vi med att 
försöka dela in och tematisera olika delar, härefter fick vi återgå till de ursprungliga 
transkriberingarna på datorn. Här fortsatte vi sen att läsa samtidigt som vi kopierade och tog bort 
vissa bitar som vi redan hade bearbetat i utskrifterna. Vi skapade sedan tillfälliga teman där vi 
förde in relevanta stycken och åsikter dels från våra utskrifter och dels från de ursprungliga 
transkriberingarna. Från början blev det många olika teman.  
 
Här efter fortsatte vi att återigen läsa igenom vårt nya material åtskilliga gånger. Det nya materialet 
omarbetades sedan ett par gånger till, omarbetningen innebar bl.a. namnbyte på vissa teman och 
hopslagning av andra teman. Vi märkte under bearbetningen att desto fler genomläsningar och 
uppdelningar av materialet som gjordes, desto mer kunskap gav det oss om hur vi skulle fortsätta 
och slutligen kunna vara nöjda med indelningarna av våra teman.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 17



4 Resultat 
Vi har i resultatet valt att låta restaurangägarna heta R1, R2 samt R3. Livsmedelsinspektörerna 
förkortas med I1, I2, samt I3. 

4.1 Hur upplevs ett kontrollbesök 
Ur restaurangägarnas synvinkel 
Generellt svarade restaurangerna att det alltid var lite nervöst inför ett besök, rädslan fanns att man 
hade gjort någonting fel eller missat något i sitt system för den egna kontrollen.  
  

Handen på hjärtat så är det egentligen lite som inför ett tandläkarbesök, det finns ju 
lite nervositet, man är ju rätt så nellad av att man vill visa upp det bästa man kan 
göra så att säga, man är lite rädd för att man ska bomma någonting på sina 
åtaganden så att säga. (R2) 
 

Någon svarade att man var lite rädd av den anledningen att det ju trots allt är för konsumenternas 
skull man upprättar och använder sig av ett system för den egna kontrollen, och menar då att skulle 
det vara så att man har missat vissa bitar så är det ju konsumenternas hälsa som står på spel. 
 

Ur livsmedelsinspektörernas synvinkel 
Livsmedelsinspektörerna svarade i början att allt endast sågs som positivt vad gällde 
kontrollbesöken. Efterhand dök en del andra uppfattningar upp. En av inspektörerna svarade att 
deras roll var att företräda konsumenterna och se till att restaurangerna efterträdde Sveriges 
livsmedelslag, sedan ingår det också i deras arbete att hjälpa verksamheterna så långt det går utan 
att verka som konsulter åt dem. Han menade alltså på att deras kontrollbesök består av att 
kontrollera verksamheterna men samtidigt hjälpa dem att förstå meningen med systemet för den 
egna kontrollen.  
 

Målet med kontrollbesöken är att se till att verksamheterna uppnår säkra 
livsmedel, det känns positivt när man ser att de börjar arbeta och börjar förstå, så 
de flesta tycker jag är kul att åka ut till, sen finns det ju de som är lite jobbigare 
men… (I3) 
 

En annan livsmedelsinspektör ansåg även denna att kontrollbesöken oftast upplevs som positiva, 
men menade också att personkemin mellan människor är ju här som i alla andra yrken, den kan ju 
variera och vara både bättre och sämre. I de fall personkemin inte stämmer har de fördelen att 
kunna byta objekt för att förhindra att orättvisa skapas, vilket upplevs som positivt ur inspektörens 
tycke.   
 
En tredje inspektör ansåg att det under tillsynsbesöken är viktigt att ta folk på rätt sätt. Samma 
inspektör menade att det är väldigt lätt att göra sig impopulär men att det absolut inte är det man är 
ute efter när man gör ett besök, utan tvärtom, man vill eftersträva ett samarbete där verksamheterna 
kan vända sig till en och be om hjälp. 
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4.2 Positiva och negativa erfarenheter av kontrollbesök 
Kontrollbesök ur restaurangägarnas synvinkel 
Det som speglar sig igenom restaurangägarnas svar är att det tycks finnas ett bra samarbete mellan 
restaurangerna och myndigheten. Det som också kommer upp hos samtliga är det positiva att 
livsmedelsinspektörerna påtalar saker som restaurangägarna har missat, det kanske är saker som de 
egentligen ser att man missat, men det blir inte åtgärdat förrän livsmedelsinspektörerna 
kommenterar det vilket ses som positivt.  
 
En av restaurangägarna tycker att livsmedelsinspektörerna är flexibla, vilket betyder mycket. Han 
menar på att om det är något som han själv har sett som saknas eller som han vet måste åtgärdas 
och talar om detta direkt för inspektören innan de börjar så har de alltid en flexibilitet och 
förståelse.  
 

Den vi har jobbat mest med tycker jag det funkar jätte bra med, hon är saklig med 
de argumenten de kommer med. Jag känner att vi har en bra kommunikation när 
hon kommer till ett gammalt kök eller när vi har öppnat nått nytt kök, det fungerar 
bra.(R3) 

 
En annan restaurangägare tycker att livsmedelsinspektörerna informerar bra när det kommit nya 
lagar och förordningar som de inte har någon aning om. Han menar också att de alltid ställer upp 
och är villiga att hjälpa till om man ringer och har några frågor. Samma restaurangägare säger 
följande:  
 

De struntar inte i att informera oss om viktiga saker, jag tror att de gör det för att de 
vill att vi sköter vår verksamhet. (R1) 
 

Hos samtliga restaurangägare framkom en och samma negativa erfarenhet. De tycker att 
livsmedelsinspektörerna ibland tittar på onödiga och oväsentliga saker, saker som att en dörrlist är 
lite sliten och behöver målas om, detta tycker de känns lite onödigt att lägga ner vikten på, istället 
för att koncentrera sig på viktigare saker som exempelvis temperaturer och liknande.  
 
Det som också framkom hos samtliga restaurangägare var att de ihop med ovanstående tyckte att 
det kanske hade hjälpt om livsmedelsinspektörerna hade lite erfarenhet av kockyrket, detta för att 
förstå lite mer vad som bland kockarna anses vara viktigast, en spricka i en dörrlist eller hur 
slutresultatet av maten blir.  
 
En av restaurangägarna hade en speciell negativ erfarenhet som inte uppkom hos de andra. 
 

Jag upplever kanske möjligtvis att de som är nya, de som börjar på miljö- och 
hälsa, de är lite tuffare utan anledning ibland. Det är ungefär som man brukar prata 
om nya och gamla poliser. Nya poliser är tuffa som fasen och de äldre har, alltså 
det är rent psykologiskt, de har en bättre mentalitet. (R3) 
 

Denna restaurangägare fortsätter sedan med att tala om att han tycker att de nyutexaminerade 
livsmedelsinspektörerna kanske borde ha läst lite psykologi innan, för att de sedan när de kommer 
ut och börjar jobba inte ska bli en översittartyp. Han menar att även om livsmedelsinspektörerna är 
en myndighet så ska det ändå drivas som ett företag och man måste lära sig att bete sig ordentligt. 
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Kontrollbesök ur livsmedelsinspektörernas synvinkel 
En av inspektörerna anser att en mycket positiv sak är när man ser att verksamheterna verkligen 
har börjat förstå att de inte gör det för livsmedelsinspektörernas skull eller för att myndigheten ska 
bli nöjd, utan att det är för deras och konsumenternas skull. 
 
En annan livsmedelsinspektör framför en positiv erfarenhet så här: 
 

Vissa företag är väldigt duktiga, de kan tänka i helt andra banor än en själv, de 
kanske pratar om ett problem och frågar och undrar hur man ska lösa detta, då kan 
det hända att de har en lösning som man själv inte har tänkt på. (I3) 
 

Samtliga livsmedelsinspektörer säger här att de flesta fallen är positiva, men att det samtidigt är 
upp till dem själva också, de menar att om man kommer till ett ställe med en ohjälpsam attityd eller 
vid fel tidpunkt exempelvis mitt i lunchen, då kan man nästan räkna med att inte bli bemött på 
samma sätt som om man valt en bättre attityd eller en annan tidpunkt för besöket. 
 
Att de positiva erfarenheterna överväger de negativa enligt livsmedelsinspektörerna är tydligt, en 
livsmedelsinspektör uttrycker sig om detta på följande sätt: 
 

 Jag tycker faktiskt det positiva överväger det negativa, visst det kan väl kärva sig 
ibland även om det är ytterst sällan. I de flesta fall brukar det handla om att de 
tycker att vi kräver onödiga saker men då får man försöka förklara för dem, det är 
ju inte jag som kräver det utan jag har ju mitt jobb och det är ju att se till att de 
följer lagstiftningen, jag tycker att de flesta verkar förstå, och jag tror även att de 
flesta tycker det är positivt att vi finns. (I2) 
 

En av inspektörerna tyckte det var negativt att företagen inte tog reda på mer om vilka lagar som 
gäller och beskriver det så här:  
 

Så fort det kommer nya regler och lagar så anordnar vi informationsträffar som 
man har möjlighet att gå på, vi har även mycket information på vår hemsida som 
alla har möjlighet att ta del av. Ibland kan man se att företagen absolut inte 
utnyttjar dessa möjligheter fullt ut, vilket är väldigt synd. (I1)  

 

4.3 Förväntningar  
Restaurangägare har av livsmedelsinspektörer 
Att livsmedelsinspektörerna tittar på helheten är en gemensam nämnare som alla restaurangägarna 
förväntar sig. Här kommer det återigen på tal, om de små ”oväsentliga” sakerna som 
livsmedelsinspektörerna ibland tittar på i stället för man att man ser på verksamhetens helhet. 
 
En restaurangägare har förväntningar om att livsmedelsinspektörerna ska titta på hur de hanterar 
maten, hur den tillagas och vilken utbildning personalen har, istället för att komma dit och sätta 
prickar. 
 
En annan restaurangägare förväntar sig att livsmedelsinspektörerna går igenom och kollar så att de 
följer livsmedelslagen, och upptäcks det några brister då så förväntar man att 
livsmedelsinspektörerna påtalar detta på plats. 
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En tredje restaurangägare säger följande: 
 

Jag förväntar mig att de har full koll på att jag gör mina åtaganden, att jag sköter 
mitt egenkontrollprogram med hygien, utbildning och hela den här biten som är 
mitt ansvar som näringsidkare. (R2) 
 

Samma restaurangägare som ovan säger också att en bra relation förväntas. Man ska kunna veta att 
livsmedelsinspektörerna finns där om det skulle uppstå någon speciell situation, t.ex. om de skulle 
få något som är dåligt, en råvara eller liknande till restaurangen, om följderna skulle bli en rättslig 
process förväntas att man även då har hjälp av livsmedelsinspektörerna 

 

Livsmedelsinspektörer har av restaurangägare 
Här ges det lite olika svar om vilka förväntningar livsmedelsinspektörer har på restaurangägare. 
Den första anser att en bra dialog dem i mellan är vad som förväntas, eftersom inspektören ställer 
mycket frågor under kontrollbesöken så förväntas det att de samtalar och hela tiden håller dialogen 
igång. 
 
Inspektör nummer två har lite andra förväntningar som då är att allt ska gå bra under 
kontrollbesöket, förväntningarna är att det inte ska finnas några fel utan att allt är bra så att man 
som konsument kan gå på vilken restaurang som helst eller handla var som helst. Vidare fortsätter 
inspektören sina förväntningar, i fall man skulle hitta några fel under kontrollbesöket så förväntas 
att de är överens om det på stället och att det kommer till att åtgärdas så fort som möjligt.  
 
Den tredje inspektörens förväntningar är att de försöker förstå syftet med systemet för den egna 
kontrollen, en viktig förväntning är också att de förstår inspektörens syfte med kontrollbesöket.  
 

Det är min roll som livsmedelsinspektör att se till att de följer 
livsmedelslagstiftningen så att folk inte blir sjuka, om de ser till att använda den 
hjälp som finns och skaffar sig utbildning så tror jag att de klarar det. (I1) 
 

Vidare fortsätter denna livsmedelsinspektör med att förklara att alla klarar att ha och använda ett 
system för den egna kontrollen, han menar att det inte är några svåra saker, bara man har viljan och 
intresset. 

4.4 Problem 
Ur restaurangägarnas synpunkt  
Det största problemet som alla restaurangägare anser är utan tvekan tiden. Samtliga 
restaurangägare förklarar att det inte finns tid, som restaurangägare har man så mycket att tänka på, 
personal, gäster - allting ska fungera och gå runt, de menar att det är svårt att hitta tid till att sitta 
med papper som man är tvungen att fylla i. Nedan följer två restaurangägares åsikter om detta:  
 

Problemet är att vi inte har tid, vi springer här från morgon till kväll men vi har inte 
tillräckligt med tid för allt pappersarbete, Revisorn kräver, skattemyndigheten 
kräver massa papper, inköp och sånt plus gästerna som också kräver tid. Om jag 
följer till 100 % deras lagar så måste jag sitta två timmar varje dag och fylla i dessa 
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pärmar. Har man 200 gäster här varje dag så är det svårt att hitta tid till sådant, de 
måste ju förstå oss också, vi är ju inga maskiner. (R1) 

 
I vår bransch så jobbar man periodvis under enorm stress, och då måste man 
prioritera, ska jag gå, jo jag får nog gå in och ta det ventilationsgallret i kylen för de 
tio där som står i kö och ska ha mat, de får ju vänta tills jag städat 
ventilationsgallret. Och de får kanske vänta tills jag är färdig med ifyllningen av 
mina pärmar också.(R2) 
 

En restaurangägare har åsikter om vilka som får öppna en restaurang, folk som inte har några 
kunskaper om alla dessa bitar med system för den egna kontrollen och allt vad det innebär, han kan 
tycka att det är ett problem och att man bör ha ett slags bevis på att man kan driva en 
livsmedelsverksamhet. 
 
Pizzerior är ett ämne som kommer upp, man undrar hur det ligger till med dessa och det finns 
mycket funderingar kring detta, är det så att de andra regler än vad restauranger har. Kan man 
skylla på språk och förståelseproblem för att på något sätt glida undan lagen, säger en av 
restaurangägarna. 
 

Går man in på en pizzeria idag, det är inte många som har arbetskläder, många har 
inte ens förkläde, så man tycker någonstans hur kan det funka för dem? Hur kan de 
få fortsätta driva sin rörelse?Det är ju rätt hård kontroll på branschen idag, jag 
tycker bra att reglerna borde vara lika för alla.(R2) 
 

Ur livsmedelsinspektörernas synpunkt 
Språkproblem är ett av problemen anser en inspektör, han syftar inte bara på utländska företag utan 
även branschens ordval, branschspråket kan vara svårt för restaurangerna att förstå och veta vad de 
innebär.  

 
Ibland känns det svårt med alla lagtexterna, allt sådant där är ju knixigt nog för en 
svensk, det är det som kan vara lite problematiskt att få språket att fungera, det 
känns som man inte alltid blir förstådd, det kan vara lite frustrerande kan jag tycka. 
I2 

 
Ett av de stora problemen som anses finnas är de företag som bara vill bli godkända utan att de 
förstår vad det innebär och vad som krävs. 
 

 De kanske bara köper en pärm av någon och sen så förstår de inte egentligen, de 
ser hur många gånger de ska kryssa i och mäta men de vet inte varför de gör det, de 
gör det för att vi ska bli nöjda och sen får de godkänt, detta är ett problem. (I1) 
 

Ett annat problem som de ser är ibland företagens attityd till system för den egna kontrollen. De 
menar att de här har jobbat med restauranger i många år och helt plötsligt så ska allting behöva 
dokumenteras, de kan de se som ett problem. Även de olika rutinerna i systemet för den egna 
kontrollen kan vara ett problem, företagen har en annan syn på dem gentemot vad inspektörerna 
har.  
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4.5 Den nya lagen och det nya avgiftssystemet 
Vi fick inte några kommentarer eller tankar alls om den nya livsmedelslagen i vårt resultat. 
Vi trodde det skulle finnas mycket olika åsikter om dels den nya livsmedelslagen (060101) och 
dels det nya avgiftssystemet (070101), men efter bearbetningen av vårt transkriberade material så 
insåg vi att det var för tätt inpå för att få ut tillräckligt med material för att få ut ett fullständigt 
material. Inspektörerna bekräftar detta genom att säga att de inte har fått så många samtal efter att 
de skickat ut informationen om det nya avgiftssystemet, de hade väntat sig betydligt fler samtal 
men tror att restaurangägarna inte riktigt har hunnit ta del av informationen, de tror att om inte 
annat så lär de höra av sig när de får de nya räkningarna som både kan bli lägre eller högre, just 
beroende på hur deras verksamhet är och sköter sig. 
 

Det kostar dem om dem inte sköter sig och det tycker jag det bästa med det nya 
avgiftssystemet. Det är i alla fall en liten morot för företagaren, om jag sköter mig 
så får jag betala mindre än grannen som inte sköter sig. (I2) 

 
En utav restaurangägarna berättade att han hade kunskaper om det. Tack vare att han hade flera 
olika ställen så hade han vetskap om att det blir olika avgifter beroende på hur man sköter sin 
verksamhet.  
 

Vad jag förstår så är avgifterna satta efter antalet riskpoäng man har.( R1) 
 
Så sätt är den väl lite luddig, den här nya, men jag har full förståelse för att det är 
högre avgift ju fler man är, ju fler man serverar om dagen, eller som äter . Men jag 
tror samtidigt man ska ha koll på de här som kanske har mindre att göra och som 
kanske är på väg utför så att säga.(R2)  
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5 Diskussion 
Genom att ur ett kvalitativt perspektiv undersöka hur kontrollbesök uppfattas av restaurangägare 
och livsmedelsinspektörer så har vi kommit fram till olika resultat och sätt att se det.   
 
Utav resultaten kan man se att restaurangägarna har en blandad inställning till inspektörerna och 
deras kontrollbesök. Oftast har man en positiv inställning även om nervositeten finns där, om än på 
ett bra sätt när inspektörerna kommer för att göra sina inspektioner. Man kan tydligt se från både 
inspektörerna och restaurangägarna att kontrollbesöken uppfattas positivare nu än vad de gjorde för 
ett par år sen. Detta resultat ser man även på den miljöstudie som gjorts då de även där är positivt 
inställda till kontrollbesök. Företagen i denna studie pratar också om hur de tycker att 
kontrollpersonernas hårda polisiära roll har tonats ner och att de numera upplever stöd från 
kontrollpersonerna. Biten om det polisiära är också något som hittas i vårt resultat då en av 
restaurangägarna pratar just om de nya livsmedelsinspektörerna, att just dessa nyutexaminerade 
kan verka som att de har en polisiär roll och ibland även en taskig översittarattityd, men samtidigt 
så tycker densamme att han har en bra relation till livsmedelsinspektörer. Kanske är det som 
tidigare studier visat, att det var så förr men att kommunikationen dem i mellan nu har blivit 
betydligt öppnare och bättre. Det finns även andra studier där det framgår att både gäster och ägare 
ser myndigheternas kontroller som viktiga, gästerna ser det som en trygghetsaspekt medan ägarna 
menar att det är en bekräftelse på att företaget ligger rätt till.  
 
 
Det framstår ur livsmedelsverkets rapport nr 17 att det ofta blir en kulturkrock när det 
affärsmässiga språket möter myndighetsspråket, vilket en av våra intervjuade 
livsmedelsinspektörer också bekräftar. De syftar på att myndigheterna har konstiga ordval, ett 
speciellt ”yrkesspråk” som de yrkesverksamma ute i restaurangerna inte riktigt är med på.   
 
Detta är också något som kommer upp i studien om nattklubbar och restauranger då flera 
kontrollmyndigheter anger kulturella skillnader som orsak till oärligheter i branschen. Även bland 
ägare som inte kommer från andra kulturer kan brister orsakas av okunskap. En kontrollmyndighet 
anser att denna okunskap delvis beror på att det inte ställs förkunskapskrav på innehavaren samt att 
företagen ofta byter ägare. 
 
Behöver detta verkligen vara ett stort problem? Vi anser att det måste kunna finnas lösningar så att 
detta inte längre behöver vara ett problem, åtminstone inte ett så pass stort problem så att det 
behöver synas och uppmärksammas i undersökningar och rapporter som görs. När inspektörerna är 
ute på kontrollbesöken kan man undvika att använda för mycket fackspråk för att göra det lättare 
för restaurangpersonalen att förstå och där igenom underlätta deras kommunikation.  
 
 
I vårt resultat framkom det många positiva erfarenheter från både inspektörerna och 
restaurangägarna. Livsmedelsinspektörerna tyckte att det är positivt när restaurangägarna börjar 
förstå, de menade att de såg utdelning av sitt arbete när restaurangägarna gör det för sin egen och 
konsumenternas skull och inte för att myndigheten ska bli nöjd. Att detta är en positiv sak ur 
inspektörernas synvinkel kan vi förstå eftersom det är en av inspektörernas huvuduppgift, just att få 
företagen att förstå att man inte ska göra det för inspektörens skull, utan att det är för sin egen och 
konsumenternas skull.  
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Lindeberg (2004) skriver i sin rapport att en av kontrollmyndigheternas uppgift är att ge stöd samt 
främja företagens egen kunskapsinhämtning. I 2 kap 2 § miljöbalken samt i livsmedelslagen (EG 
852, bilaga 2) anges följande: 
”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den 
kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att 
skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.” 
  
Denna punkt blir uppenbarad i våra resultat. En utav restaurangägarna ansåg att de inte hade tid att 
leta information, medan en annan tyckte att livsmedelsinspektörerna alltid tillhandahöll 
information om nya lagar. En av livsmedelsinspektörerna såg det som negativt att företagen inte 
höll sig uppdaterade samt att de inte förser sig med information om vilka lagar som gäller.  
 
Vidare skriver Lindeberg (2004) att kommuner och länsstyrelser försöker uppmuntra företagen att 
själva erhålla kunskap bland annat från hemsidor, litteratur, andra myndigheter samt via kontakter 
med företagens egna branschorganisationer.  
 
Livsmedelsinspektören säger följande: ”Så fort det kommer nya regler och lagar så anordnar vi 
informationsträffar som man har möjlighet att gå på, vi har även mycket information på vår 
hemsida som alla har möjlighet att ta del av. Ibland kan man se att företagen absolut inte utnyttjar 
dessa möjligheter fullt ut, vilket är väldigt synd”. (I1) 
 
Vi anser att detta fenomen är väldigt konstigt, om det finns så mycket information att hämta, varför 
nyttjar man inte detta då? Är det så att det handlar om en generationsfråga, att det är på grund av 
att man hittar den största delen av informationen via Internet, är det så att den äldre generationen 
saknar kunskap i hur man använder datorer eller hur man söker information på dem. Eller så 
handlar det om något helt annat, kanske som någon restaurangägare sa att tiden till att sitta och leta 
efter information inte finns, eller är det så att det handlar om rent ointresse? 
 
Antonssons m.fl. rapport visar att företagen hyser en åsikt om önskan att inspektörerna hade 
erfarenhet av restaurangbranschen, de hade önskat att inspektörerna tänker mer som de i särskilda 
lägen. Även i vårt resultat är detta en åsikt som samtliga restaurangägare har, samtliga 
restaurangägare i vår undersökning grundar denna åsikt på att de tycker att inspektörerna ibland 
”sätter prickar” på små onödiga saker i stället för att fokusera på de större och viktigare sakerna. 
Vår egen kommentar till denna företeelse är att det inte handlar om i fall inspektörerna har 
erfarenhet från restaurangbranschen eller inte, utan att det handlar om lagen som sådan. Enligt 
Sveriges livsmedelslag ska lokalerna vara i gott skick för att man ska få tillhandahålla livsmedel 
där. 
 
 
Restaurangägarna tyckte generellt att de hade ett bra samarbete med myndigheterna och såg det 
som positivt när inspektörerna kommenterade saker som de missat i sitt system för den egna 
kontrollen. De tyckte även att kommunikationen dem emellan var bättre än vad den varit tidigare 
och att inspektörerna har varit bra på att informera om den nya lagstiftningen med allt vad det 
innebär. En av restaurangägarna påtalar att inspektörerna alltid ställer upp och hjälper till om man 
har några frågor etc., de är nästan alltid tillgängliga per telefon om man behöver hjälp. 
 
Detta var vi lite förvånade över då vi i tidigare studier har sett motsatsen. I Livsmedelsverkets 
rapport nr 17 så framkom att de tillfrågade tyckte att inspektörerna hade för lite kunskap och 
kompetens, påpekande om att servicen inte var bra kom också upp, de menade att om de ringde för 
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att de hade några frågor som de ville ha svar på så var det ingen som kunde ge den hjälpen, i 
många fall hänvisade de till någon annan person som inte var anträffbar eller tillgänglig. Även 
påståenden om att inspektörerna hade en restriktiv attityd till rådgivning var sådant som framkom i 
denna undersökning. Förr kanske det var mer som en kontroll och det var allt, medan man nu vill 
att de som hanterar livsmedel ska ha kunskapen och veta varför man måste använda sig av ett 
system för den egna kontrollen. 
 
Även under temat förväntningar som restaurangägare har av livsmedelsinspektörerna kommer det 
åter igen på tal om de små sakerna som ses som oväsentliga. Restaurangägarna vill gärna se att 
inspektörerna tittar på helheten i stället för att hänga upp sig på små saker. Detta kommenterar 
även en av inspektörerna genom att säga att han tror att restaurangerna tycker att det är så här, men 
att man i de fallen försöker att förklara att det inte är inspektörerna som vill detta utan att det är 
deras jobb att kontrollera att lagstiftningen följs.  
 
Vi kan se detta från bådas synvinklar, att man som restaurangägare kan känna det meningslöst med 
ett återbesök på grund av ett fönster eller en dörr som måste målas om, medan vi också förstår 
inspektörerna efter som vi vet att även detta ingår i deras jobb, att se till lokalerna är i gott skick.    
 
Företagens attityd till systemet för den egna kontrollen kommenteras också av inspektörerna då 
dessa förstår hur det kan kännas för restaurangerna som har haft sin verksamhet i många år och helt 
plötsligt måste de börja skriva ner, skapa rutiner och dokumentera allting. Detta är en åsikt som 
hela tiden också dyker upp hos restaurangägarna som tycker att detta är ett problem, de menar att 
eftersom de har haft verksamheten i så många år så vet de vad som ska göras och hur maten ska 
hanteras. I studien om säkerhet på nattklubbar och restauranger anser flera ägare att servicen på 
deras restauranger har försämrats för att de måste lägga ner så mycket tid på systemet för den egna 
kontrollen, detta är en väldigt central åsikt bland de flesta restaurangägare, de tycker att det tar upp 
för mycket av deras tid.  
 
Frågan är varför de inte förstår detta?  
 
Det är återigen för deras egen och konsumenternas skull, att de har ett system för den egna 
kontrollen och måste skriva ner precis allting av den enkla anledningen att de ska kunna gå tillbaka 
och titta i sina papper om det skulle hända någonting, då har de sin säkerhetslina där om folk skulle 
bli matförgiftade och anklagar en restaurang för detta. 
 
Pizzerior är ett ämne som kommer upp återigen. Är det inte lika hård press på dessa, är det lika 
villkor och samma regler för exempelvis pizzerior och restauranger? Detta påtalas av en av 
restaurangägarna, vilket man kan förstå, om alla som är verksamma i och hanterar livsmedel ska 
följa Sveriges livsmedelslag så ska väl det gälla alla, oavsett om det gäller små eller stora 
verksamheter. 
 
Men som Lindberg (2004) skriver i sin studie så är det ju så att kontrollobjekten som ska 
inspekteras är många och samtidigt är inspektörerna få, vilket innebär att alla objekt inte hinner ses 
över i den omfattning som egentligen behövs.  
 
Vi såg att kunskapen inte fanns där angående den nya lagen och avgiftssystemet. Här trodde vi att 
det skulle finnas mycket material och åsikter att hämta från restaurangägarna. Men vi insåg ganska 
snabbt att restaurangägarna inte riktigt hade satt sig in i den nya lagen och de nya 
kontrollavgifterna. Detta är ju också något som inspektörerna bekräftar när de säger att de inte har 
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fått så många samtal efter att information om detta skickats ut som de kanske hade trott, de tror inte 
att restaurangägarna har hunnit ta del av informationen men att de väntar sig fler samtal när alla 
verksamheterna har fått sina räkningar. Detta tyckte vi ändå var lite konstigt, efter som det nya 
avgiftssystemet baseras på verksamheternas risker och erfarenhet. De borde känna till att de själva 
kan påverka hur ofta kontrollbesöken kommer att ske i framtiden och definitivt borde de också veta 
att de kan påverka storleken på deras kontrollavgifter till en viss del. Men även detta kanske beror 
på deras tidsbrist, att de inte hinner höra av sig och fråga om de nya avgifterna.  
 
 
Sammanfattningsvis visar vårt resultat att många företagare tycker att kontrollpersonerna är 
mänskliga och bra att ha och göra med, men att det krävs för mycket dokumentation gentemot 
tiden de har till förfogande. 
 
Man kan också se från både inspektörerna och restaurangägarna att kontrollbesöken uppfattas mer 
positivt nu än vad de gjorde för ett par år sen. Vi kan också i denna undersökning se att 
restaurangerna påpekar att de tycker att kontrollpersonernas hårda roll har tonats ner och att de 
numera upplever stöd från kontrollpersonerna.  
 
Det framkom många positiva erfarenheter från både inspektörerna och restaurangägarna. 
Livsmedelsinspektörerna underströk att det är bra när restaurangägarna börjar förstå, de menade att 
de såg utdelning av sitt arbete när restaurangägarna gör det för deras och konsumenternas skull och 
inte för att myndigheten ska bli nöjd.  
 
Restaurangägarna tyckte generellt att de hade ett bra samarbete med myndigheterna och såg det 
som positivt när inspektörerna kommenterade saker som de skulle ha kunnat göra bättre eller 
utelämnat i deras system för den egna kontrollen.  
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5.1 Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 
I kvalitativ forskning handlar inte validitet och reliabilitet enbart om hur forskaren undersökt det 
han/hon avser att undersöka och tillförlitligheten i mätmetoder, utan hela innehållet i studien från 
inledning till resultat. (Patel & Davidsson, 2003)  
 
Vi har under hela vårt arbetes process kritiskt ifrågasatt vårt syfte, tillvägagångssätt, resultat och 
den förförståelse vi har från våra egna erfarenheter som vilket ligger till grund för vår 
undersökning. Validiteten i kvalitativ forskning bedöms utifrån hela arbetet, det finns dock några 
aspekter att vara uppmärksam på. I vårt examensarbete gäller detta vårt val av intervjupersoner, 
genomförandet av intervjuerna, bearbetningen av intervjumaterialet och tolkningen av materialet. 
Vid vår transkriptionsprocess och tolkningen av vårt material finns det en risk för påverkan. Det 
som sägs och det som skrivs är inte samma sak, då kroppsspråket försvinner vid nedtecknandet 
(Patel & Davidsson, 2003). 
För att få så god kvalitet – validitet – som möjligt, var vi vid bearbetningen noga med att skriva ner 
ordagrant vad som sades. 
 
Eftersom denna undersökning endast har gjorts i en kommun så kan vi inte med säkerhet veta hur 
det ser ut i resten av landet. Vi kan dock anta att det ser ungefär likadant ut vad gäller 
livsmedelsinspektörernas synpunkter, eftersom många kommuner har ett samarbete sinsemellan 
och att de allra flesta livsmedelsinspektörer använder sig av samma checklista när de är ute på 
kontrollbesök. Dock kan vi inte påstå detsamma om hur det ligger till bland landets övriga 
restaurangägare, då det naturligtvis hade kunnat se annorlunda ut där beroende på stadens 
omfattning.  
 

5.2 Relevans 
Vi tror att resultaten i vår undersökning kan användas av både livsmedelsinspektörer och 
livsmedelsföretag. Inspektörerna kan få inblick i hur livsmedelsföretagen känner och vice versa. Vi 
tror också att resultaten kan vara till hjälp för deras fortsatta kommunikation och kanske samtidigt 
ge en ökad förståelse hos båda parter. 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 
Under tiden vi arbetat med examensarbetet, har vi utvecklat flera tankegångar och trådar som inte 
kunnat fullföljas på grund av vår tidsbegränsning. Vi skulle gärna ha intervjuat fler personer, dels i 
den kommun vi gjort vår undersökning, och dels i flera andra kommuner för att kunna se och 
jämföra dessa resultat. Det var en frågeställning som uppkom i vår undersökning och som hade 
varit intressant att gå vidare med, hur uppfattas oanmälda besök och varför görs det inte fler 
sådana? Men det som vi anser hade varit riktigt intressant att vidare undersöka är pizzeriorna. Är 
det så att de har kunnat ”glida undan” på det sätt som flera restaurangägare kommenterat? Är det så 
att pizzeriorna har speciella, egna lagar att följa, att de på något sätt lyckas undkomma det som alla 
restaurangägare måste följa som näringsidkare inom livsmedelsbranschen? Vidare hade det också 
varit intressant att undersöka och jämföra offentlig verksamhet som skolkök och sett om de 
resultaten hade blivit annorlunda gentemot våra resultat. Det finns riktigt mycket intressant kvar att 
undersöka och skriva om i detta ämne.  
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Bilaga 1 

 
 

Intervjufrågor 
 
 

 
 
Kan du berätta om det senaste inspektionsbesök du gjort/tagit emot? 
 
 
 
Följdfrågor: 
 
 
1) Hur tycker du att kommunikationen är mellan inspektörer och företag? 
  
2) Hur upplever ni ett besök/en kontroll? 
 
3) Hur tror du att företagen upplever ett besök/en kontroll? (som en hjälp eller en ren 
kontroll?) 
 
4) Har ni några positiva respektive negativa erfarenheter? (av en 
kontroll/inspektör/personal?) 
 
5) Vad förväntar du dig av ett besök? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31



Bilaga 2 
Informationssökning 
Vi började vår informationssökning med en lektion i Informationssökning med Bibliotekarie, Lars 
Persson Högskolan Kristianstad. Under lektionen fick vi tips om vilka databaser som kunde vara 
användbara inom vårt undersökningsområde. 
 
De databaser som vi var inne och sökte på var: 
 
Artikelsök 
 
Livsmedelsverket 
 
Vår föda 
 
Libris 
 
Eric 
 
Google Scholar 
 
Google Directory 
 
De olika databaserna gav olika mycket, på någon hittade vi ingenting alls, medan vi bland annat på 
livsmedelsverkets sida hittade mycket användbart. 
 
Sökorden vi använde oss av var följande: 
 
Livsmedelsinspektör 
 
Inspektör 
 
Kommunikation inspektör 
 
Tillsyn 
 
Kontroll Restauranger 
 
Livsmedelstillsyn 
 
Inspection activity 
 
Communication 
Samtliga sökord gav oss information som var användbar. 
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