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Sammanfattning 
 

Bakgrund Livsmedelslagen bygger på livsmedelssäkerhet för att skydda konsumenternas 

hälsa och ligger till grund för livsmedelsinspektörernas arbete och livsmedelsföretagarnas 

verksamheter. Tidigare studier visar att många livsmedelsföretagare var nöjda med 

livsmedelsinspektörernas arbete men att de också såg många tänkbara förbättringsmöjligheter 

i livsmedelskontrollen.  

Syfte Studiens syfte var att undersöka vilka förbättringsmöjligheter som fanns för 

livsmedelsinspektörerna gällande kommunikation, bemötande och tydlighet sett ur 

livsmedelsföretagarnas perspektiv. 

Metod En kvantitativ studie där kvalitativ metod tillämpats i delar av arbetet. Målgruppen var 

restaurang- och pizzeriaägare i en norrländsk stad i Sverige. En Internetenkät användes för att 

samla data från livsmedelsföretagarna, de som inte gick att nå via Internet kontaktades via 

telefon. För att få en livsmedelsinspektörs syn på tänkbara problem gjordes en intervju med en 

livsmedelsinspektör från Miljökontoret i den norrländska staden. Data bearbetades främst 

genom beskrivande statistik och diskussion kring förbättringsmöjligheter utifrån 

livsmedelsföretagarnas svar.  

Resultat Livsmedelsföretagarna var i helhet nöjda med livsmedelsinspektörernas arbete. De 

flesta var positiva till livsmedelskontrollerna samtidigt som de gav förslag på 

förbättringsmöjligheter som exempelvis mer insyn i branschen, fokus på rätt saker, fler 

provtagningar och bättre insyn i hur många som talar ett annat språk. Kontrollrapporten 

uppgavs vara relativt lätt att förstå men kunde bli otydlig samt att den ibland innehöll 

ytterligare anmärkningar än det som sagts under kontrollen. Trots att livsmedelsföretagarna 

tyckte sig förstå kontrollrapporten kunde livsmedelsinspektören ibland se att avvikelser som 

påpekats inte blivit åtgärdade. 

Slutsats För att förbättra livsmedelskontrollen kan livsmedelsinspektörerna utveckla sin 

tydlighet både vid livsmedelskontrollen och i kontrollrapporten. 



   

 

Abstract 
 

Background The Food safety legislation is made to protect the health of consumers and is the 

basis for food inspectors and food business operators'. Even though previous studies show that 

many food business operators' were satisfied with the food inspectors, there still are many 

potential possibilities for improvements.  

Objective The objective was to investigate the possibilities for improvement among food 

inspectors regarding communication, conduct and clarity seen from the food business 

operators' perspective. 

Methods This was a quantitative study in which qualitative methods was applied in some 

parts. The target group was the restaurant- and pizzeria owners in the North of Sweden. An 

Internet questionnaire was used to collect data from the food business operators'. Those who 

could not be reached through Internet were contacted by telephone. To get a food inspectors 

point of view of potential problems an interview with a food inspector was performed. Data 

were mainly processed through descriptive statistics and discussion based on the answers 

from the food business operators'. 

Results Almost all of the food business operators' were positive about the food control, even 

though they gave suggestions for improvement. The food business operators' wanted the food 

inspector to have more insight in the food production, focus on the right things, better insight 

in people speaking a different language and more food sampling. The inspection reports was 

relatively easy to understand but could be indistinct, sometimes it contained additional notes. 

Despite that the food business operators' responded that they understood the inspection report 

the food inspector could sometimes see that the deviations was still remaining. 

Conclusion To improve the food control the inspectors could be even clearer during both the 

food controls and inspection reports. 
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1 Bakgrund 
 

1.1 Livsmedelslagstiftning och livsmedelskontroll 
Den svenska livsmedelslagen fungerar som ett stöd till EU-förordningarna som direkt 

tillämpas som lag i alla medlemsländer (1). Lagen ställer krav på hur livsmedelsföretagaren 

på bästa sätt ska säkerställa konsumentens hälsa och intressen genom den egna hanteringen av 

livsmedel. Här framgår också vilka krav som ställs på livsmedelsinspektören och 

livsmedelskontrollen samt vilka skyldigheter som finns gentemot livsmedelsföretagaren. 

Livsmedelsverket tolkar och preciserar livsmedelslagen genom förordningar för att den ska 

vara lättare att tillämpa vid livsmedelsinspektionen (2).  

Det finns en nationell plan som är utarbetad för att kunna säkerställa utvecklingen och kvalitet 

vid den offentliga livsmedelskontrollen (3). Planen ska fungera som en vägledning för landets 

kontrollmyndigheter och vara ett komplement till lagstiftningen. Varje år drabbas 

uppskattningsvis en halv miljon människor i Sverige av matförgiftning (4). Det är delvis dessa 

som livsmedelskontrollen ska förebygga.  

I en studie menade livsmedelsinspektörer att många livsmedelsföretagare har för dålig 

kunskap om hur livsmedlen ska hanteras (5). För att motverka att dåliga livsmedel når 

konsumenterna används Hazard Aanalysis Critical Control Points (HACCP) (6). Det är ett 

verktyg som hittar, bedömer och kontrollerar risker i livsmedelshantering. Vid en studie 

tillfrågades livsmedelsföretagare hur fall av matförgiftning skulle påverka deras verksamhet 

(7). De allvarligaste effekterna bedömdes vara nedläggning av verksamheten och ekonomiska 

förluster men ett skadat rykte ansågs också vara allvarligt. Eftersom lagen inte ställer krav på 

utbildning av personalen som arbetar i en restaurang är det viktigt att livsmedelsföretagaren 

gör det utifrån vad som krävs i den egna verksamheten (8).  

1.2 Riskklassning av livsmedelsföretag 
Livsmedelsverket har skapat en klassningsmodell som styr hur många kontrolltimmar varje 

verksamhet får (9). Livsmedelsföretagare riskklassas på tre olika bedömningsgrunder, en 

riskmodul, en informationsmodul och en erfarenhetsmodul (Bilaga 1-3). Kontrolltiden för en 

anläggning beräknas genom att tiden från riskmodulen och ett kontrolltidstillägg från 

informationsmodulen adderas. Summan multipliceras med erfarenhetsklassens tidsfaktor och 

blir då den årliga kontrolltiden för livsmedelsföretaget, utifrån den tiden beräknas hur många 

kontroller företaget får per år (Bilaga 4).  

1.3 Livsmedelsinspektören och livsmedelskontrollen 
Livsmedelsinspektörens uppgifter är att opartiskt granska livsmedelsverksamheter för att se 

att de inte på något sätt kan vara en risk för människors liv eller hälsa. Livsmedelsinspektören 

har en skyldighet att underlätta för den enskilda företagaren genom rådgivning och 

information för att de på bästa sätt ska klara av kraven som ställs på verksamheten (10). I en 

studie uppgav 459 livsmedelsföretagare att livsmedelskontrollen upplevdes vara bra men att 

det fanns förbättringsmöjligheter inom flera områden (11). Även Svenskt Näringsliv gjorde en 

undersökning där de 20 intervjuade livsmedelsföretagarna över lag var nöjda med 

livsmedelskontrollen men också dem såg förbättringsmöjligheter (12).  

I den här studien blev det därför viktigt att hitta de förbättringsmöjligheter som 

livsmedelsföretagarna såg för att kunna förbättra livsmedelskontrollen som helhet. 

Förhoppningen var att den information som samlades in under detta arbete skulle bidra med 
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förbättringsmöjligheter för livsmedelsinspektörer gällande livsmedelskontrollen och 

kontrollrapporten. 

2 Syfte 
Att studera vilka förbättringsmöjligheter det finns för livsmedelsinspektörer gällande 

kommunikation, bemötande och tydlighet vid inspektioner och formulering av 

kontrollrapporter. 

3 Metod 

3.1 Metod 
Studien var kvantitativ med inslag av kvalitativ metod där en Internetbaserad enkät (Bilaga 5) 

utformades. Enkäten skickades till alla restaurang- och pizzeriaägare som kunde kontaktas via 

Internet, övriga kontaktades via telefon. De som kontaktades via telefon fick alternativet att 

svara på enkäten via telefon eller lämna ut en e-postadress för att möjliggöra utskick av 

enkäten. I uppsatsen skrivs restaurang- och pizzeriaägarna under namnet 

livsmedelsföretagarna. 

3.2 Urval 
Studien genomfördes på uppdrag av ett miljökontor i en norrländsk stad i Sverige. Efter 

diskussion med kontaktpersonen från miljökontoret fattades beslutet att en totalundersökning 

av samtliga livsmedelsföretagare i den utvalda kommunen skulle göras (n=137). Urvalet 

grundade sig i att de flesta av dessa kontrollobjekt hade högriskverksamheter med många 

kontrolltimmar per år. Av den anledningen ansågs dessa livsmedelsverksamheters åsikter vara 

av störst vikt för utvecklingen av livsmedelsinspektörernas arbete.  

3.3 Tillvägagångssätt 
Efter beslut om vilken målgrupp som skulle användas skapades en enkät via Google docs 

(http://www.google.com/forms/about/). Enkäten bestod av tolv påståenden där deltagarna 

skulle indikera på en sju-gradig skala i hur hög grad de höll med påståendet (Bilaga 5). Det 

var också tre frågor om deltagarens bakgrund samt två frågor om livsmedelsinspektören varav 

en var en öppen fråga. Innan enkäten skickades ut gjordes en pilotstudie där fyra personer 

som inte var bekanta med ämnet fick ge sina åsikter om enkätens språk och formulering. 

Enkäten skickades även till kontaktpersonen på miljökontoret samt handledaren. Fakta 

hämtades i litteratur främst från Internet. Huvudsakligen användes databaserna Scopus, 

Academic Search Elite, EBSCO, Artikelsök och Web of Sience. Sökord som food, inspection, 

control, hygien, safety, restaurants, livsmedelshygien, livsmedelskontroll med flera användes. 

Viktiga hemsidor för arbetet var Livsmedelsverket (www.slv.se) och Notisum 

(www.notisum.se). 

Livsmedelsföretagen kontaktades genom en lista från miljökontoret. När enkäten var färdig 

skickades den ut till de 96 livsmedelsföretagarna som hade en e-postadress, övriga 41 

kontaktades via telefon. Enkäten fanns tillgänglig för de som fått den via e-post i två veckor 

medan de som kontaktades via telefon fick välja mellan att svara på en gång via telefon, få 

enkäten skickad via e-post eller tacka nej.  

På grund av låg svarsfrekvens skickades påminnelser om att svara på enkäten. När det inte 

fick önskad effekt kontaktades 15 av livsmedelsföretagarna som först kontaktats genom e-post 

via telefon i den ordning de stod i listan. Av dessa 15 hade samtliga sett enkäten varav en 

http://www.notisum.se/
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redan svarat. Totalt var det 13 av 137 som svarat på enkäten varav fem muntliga via telefon 

och åtta via Internet. Det blev inga interna bortfall men ett externt bortfall på 90,5%.  

 

 

Figur 1. Flödesschema över kontakt med livsmedelsföretagarna vid insamlandet av enkäten, 

hösten 2014, (n=137). 

 

Efter enkätens stoppdatum genomfördes en intervju med kontaktpersonen på miljökontoret 

för att få en livsmedelsinspektörs syn på tänkbara problemområden. Frågorna som ställdes 

under intervjun var baserade på frågorna som varit med i enkäten och en del av den 

problematik som framkom i enkätsvaren.  

3.4 Databearbetning/ Analys 
Data om livsmedelsföretagarna samlades in via en enkät i Google Docs 

(www.docs.google.com) för att sedan redovisas i tabeller, en box-plot och beskrivande 

statistik från Excel version 2013 och Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

version 21.0. Variabler är presenterade genom median, 25 - 75 percentilen samt ett högsta och 

lägsta värde. På grund av det låga antalet deltagare gjordes ingen jämförande statistik. Den 

öppna frågan i enkäten kunde inte redovisas i någon form av tabell utan krävde en skriftlig 

sammanställning. Dessa svar sammanfattades genom sortering av liknande svar som sedan 

delades upp i kategorier över förbättringsmöjligheter. Svaren från de slutna frågorna 

sammanställdes i två olika tabeller. En tabell om livsmedelsinspektionen och 

livsmedelsinspektören och en tabell om kontrollrapporten. Svarsalternativen sammanställdes 

för att tydligare kunna se hur många som var positivt inställda, negativt inställda eller neutrala 

i de olika frågorna. Svarsalternativen var stämmer mycket dåligt, stämmer dåligt, stämmer 

ganska dåligt, stämmer varken bra eller dåligt, stämmer ganska bra, stämmer bra, stämmer 

mycket bra och vet inte. Dessa sammanställdes till tre olika undergrupper där stämmer mycket 

dåligt, stämmer dåligt och stämmer ganska dåligt blev den första undergruppen, stämmer 

http://www.docs.google.com/
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varken bra eller dåligt blev den annan undergruppen och stämmer ganska bra, stämmer bra 

och stämmer mycket bra blev den tredje. Svarsalternativet vet inte exkluderades helt från 

sammanställningarna då ingen valt det svarsalternativet. I både tabellen om 

livsmedelsinspektören och livsmedelskontrollen och tabellen om kontrollrapporten fanns en 

avslutande fråga om helhetsintrycket om kontrollen respektive rapporten där svarsalternativen 

var mycket dålig, dålig, ganska dålig, varken bra eller dålig, ganska bra, bra, mycket bra och 

vet inte. På sammas sätt sammanställdes här undergrupper där mycket dålig, dålig och ganska 

dålig representerade undergrupp ett, varken bra eller dålig undergrupp två och ganska bra, 

bra och mycket bra undergrupp tre. Även här exkluderades vet inte. En fristående sluten fråga 

sammanställdes separat i ett cirkeldiagram. 

Det gjordes en intervju med en livsmedelsinspektör från miljökontoret där svaren från 

intervjun skulle jämföras med det livsmedelsföretagarna svarat. Utifrån svaren från både 

livsmedelsföretagarna och livsmedelsinspektören resonerades det kring tänkbara lösningar på 

de problem som fanns. 

3.5 Etiska aspekter 
Eftersom livsmedelskontroller handlar om myndighetsutövning kunde det vara känsligt att be 

livsmedelsföretagarna som är kontrollobjekten att bedöma livsmedelsinspektörernas arbete. 

En känsla av att den egna verksamheten skulle kunna bli bedömd utifrån vad de svarade på 

enkäten var en möjlig risk för livsmedelsföretagarna. Därför var det viktigt att informera om 

att all information skulle behandlas konfidentiellt. Alla som tog del av enkäten fick genom 

ingressen (Bilaga 5) information om att det var helt frivilligt att delta och att deras svar endast 

skulle redovisas på gruppnivå där ingen person eller något företag skulle kunna identifieras. 

Eftersom några enkäter besvarades över telefon fick dessa istället muntlig information om att 

deras svar skulle behandlas konfidentiellt.  

4 Resultat 

4.1 Deltagare 
Av de 13 som svarande på enkäten var två från pizzerior och elva från restauranger. 

Livsmedelsföretagarna som uppgav att de drev en pizzeria hade två eller tre anställda. De elva 

som drev restaurang uppgav att de var mellan tre till 20 anställda. Den minsta verksamheten 

var en pizzeria med två anställda och den största en restaurang med 20 anställda. Personerna 

som svarade på enkäten var mellan 32-60 år gamla med en medianålder på 43 år (Figur 2). 
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Figur 2. Åldersspridningen hos livsmedelsföretagarna i den norrländska kommunen, hösten 2014. 

 

4.2 Livsmedelsinspektören 
Svaren på de påståenden som ställdes i enkäten avspeglade en övervägande tillfredsställelse 

över livsmedelsinspektörerna och deras arbete. Livsmedelsinspektörerna ansågs ha ett bra 

bemötande och en god kommunikation. De flesta livsmedelsföretagarna var också överens om 

att livsmedelsinspektörerna var kunniga, tydliga, lyssnade och var bra på att förklara vad de 

gjorde under livsmedelskontrollerna. Livsmedelsföretagarna var också överens om att 

livsmedelsinspektörerna var bra på att ge råd, information och svar på frågor. Svaren 

livsmedelsföretagarna gav slogs ihop vid redovisningen för att visa vilka som angivit positiva 

respektive negativa svar. På samtliga frågor och påståenden var de positiva svaren fler än de 

negativa.  

Utifrån enkätens öppna fråga “Har du något/några tips du vill ge livsmedelsinspektörerna?” 

kunde följande sammanställning göras. Överlag var de flesta nöjda och tyckte att de hade en 

god kommunikation med livsmedelsinspektörerna. Av de 13 som valt att svara på enkäten var 

det fem som hade förslag till förbättring, av dem var det tre som svarat via telefon. Det var två 

som svarade att de inte hade någonting att säga, övriga sex gav antingen beröm eller berättade 

någonting som de ville dela med sig av. På grund av det låga deltagandet är det som uttrycks 

nedan sådant som enskilda individer tycker, om inte annat skrivs. 

Tre av livsmedelsföretagarna ansåg att livsmedelsinspektören ofta hade dålig insyn i 

restaurangbranschen. De skulle vilja att livsmedelsinspektörerna kunde sätta sig in mer i hur 

det fungerar att driva och arbeta i en restaurang och inte vara teoretiker i alla lägen. 

Exempelvis upplevdes livsmedelsinspektören ställa krav som för stunden inte gick att uppnå. 

Att det skulle vara helt rent under produktionen ansåg livsmedelsföretagarna inte 

genomförbart. Istället beskrev livsmedelsföretagarna att städningen genomfördes när dagens 
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gäster gått och att allt förbereddes för nästa dag.Tabell 1. Åsikter om livsmedelsinspektörer 

och deras arbete bland 13 restaurang- och pizzeriaägare i norra Sverige, hösten 2014. 

 

Två personer tyckte att livsmedelsinspektörerna skulle lägga mer fokus på det väsentliga 

under kontrollerna och att det emellanåt riktade fokus på fel saker. Livsmedelsföretagarna 

upplevde att det stundtals anmärkte på petitesser som de ansåg vara oviktiga för 

livsmedelskontrollen i sin helhet. I de fallen upplevdes det svårt att ta det 

livsmedelsinspektören sa på allvar. Ett förslag till förbättring var att genomföra fler 

provtagningar av livsmedel för att säkerställa att livsmedlen var tjänliga. På så sätt ansågs det 

säkerställt att övrig hantering av livsmedlen fram till färdig produkt var bra. Skulle livsmedlet 

vara otjänligt föreslogs en ordentlig revision av restaurangen. 
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 Figur 3. Hur snabbt restaurang- och pizzeriaägare i norra Sverige angett att de fått svar på 

sina frågor i samband med livsmedelskontrollen av inspektören, hösten 2014, (n=13). 

 

Bättre insyn i hur många som talar ett annat språk skulle underlättat för både 

livsmedelsföretagarna och livsmedelsinspektörerna. Att få informationen på det egna 

modersmålet skulle gjort allt mycket tydligare vid kontrollen. Livsmedelsföretagaren hade 

velat se fler livsmedelsinspektörer med annan nationalitet för att spegla dagen samhälle och 

på så sätt minska språkproblemet. Svensken uppfattades som det kontrollerande folket och 

därför upplevdes det skapa en klyfta med ett “vi mot dem tänk”. Hen förklarade att det skulle 

kännas skönt att kunna bli kontrollerad av andra än svenskar - kanske till och med av någon 

med den egna nationaliteten.  

Det fanns livsmedelsföretagare som inte hade några tips men kommenterade ändå med 

någonting de ville dela med sig av. En av dem beskrev hur livsmedelskontrollen tidigare känts 

överflödig då den egna kunskapen om kontrollen inte varit god nog. Efter det att 

livsmedelsföretagaren gått en utbildning för att sätta sig in i livsmedelskontroller ändrades 

uppfattningen om kontrollen helt och istället ansågs den fylla ett viktigt syfte. 

Det var tre livsmedelsföretagare som skrev att deras möten med livsmedelsinspektörerna 

fungerade mycket bra. De ansåg sig ha en god kommunikation och bemötte varandra med 

respekt i sina respektive yrkesroller vilket gjorde att livsmedelskontrollerna fungerade bra. 
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Det fanns två livsmedelsföretagare som tyckte att det skulle vara en lite hårdare jargong under 

kontrollen; “Det ska vara lite Gestapo så man håller sig rak i ryggen och skärpt.” De ansåg 

att det handlade till största del om en respektfråga för att inte själva underprestera. 

4.3 Kontrollrapporten 
Kontrollrapporten upplevdes överlag som lätt att förstå samt att den information som 

framgick var tydlig både gällande innehåll och tillvägagångssätt med eventuella frågor. De 

flesta var också överens om att de inte var rädda för att missuppfatta kontrollrapporten. 

 

Tabell 2. Åsikter om kontrollrapporten bland 13 restaurang- och pizzeriaägare i norra 

Sverige, hösten 2014.  

 

I den öppna frågan “Har du något/några tips du vill ge livsmedelsinspektörerna?” tipsade 

några av dem om förbättringar gällande kontrollrapporten. På grund av det låga deltagandet är 

det som uttrycks nedan sådant som enskilda individer tycker, om inte annat skrivs. Det ansågs 

viktigt att få reda på alla anmärkningar under själva kontrollen. Under en livsmedelskontroll 

hade en livsmedelsinspektör muntligt gjort anmärkningar på verksamheten, men när sedan 

livsmedelsföretagaren mottog kontrollrapporten stod det ytterligare anmärkningar som hen 

inte fått kännedom om under kontrollen vilket upplevdes som väldigt tråkigt. 

Kontrollrapporten upplevdes ibland var otydlig. Det sades bero på om den innehöll många 

anmärkningar. När det är många anmärkningar önskades därför bättre struktur för att tydligare 

kunna överblicka det som skrevs i rapporten.  
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4.4 Svar från intervju med livsmedelsinspektör 
Den livsmedelsinspektör som intervjuades ansåg att det var viktigt att ge ett trevligt intryck 

från början och att bemöta alla med respekt. Livsmedelsinspektören ansåg att det var viktigt 

att vara tydlig under hela kontrollen och speciellt när brister skulle belysa.  

Livsmedelsinspektörerna vidareutbildade sig varje år för att öka sina kunskaper. Det var olika 

inriktningar på dessa utbildningar från år till år, ibland kunde det vara ny lagstiftning och en 

annan gång ett visst område såsom märkning av livsmedel. De hade också hjälp av andra 

inspektörer genom en frågebank på Internet och genom samsyn. Samsyn innebär ett 

samarbete mellan exempelvis kommuner för att få ta del av varandras kunskap, metoder och 

upplevelser.  

Vid själva livsmedelskontrollen utgick livsmedelsinspektörerna från olika kontrollområden 

som beslutats i den egna kommunen eller av livsmedelsverket. Livsmedelsföretagarna fick 

veta vilket kontrollområde som var aktuellt i början av varje kontrollbesök. Inspektören 

brukade fråga om livsmedelsföretagaren ville följa med runt under kontrollen eller om de 

behövde fortsätta jobba. Under kontrollerna var inspektören noga med att förklara vad som 

gjordes. Alla anmärkningar informeras om på plats så att det inte tillkom ytterligare 

anmärkningar i kontrollrapporten. Ibland kunde det vara oklarheter om det var en avvikelse 

eller inte. Då förklarade livsmedelsinspektören att besked ges när det fastställts om det var en 

avvikelse eller inte, oavsett vilket kommer det sedan stå i kontrollrapporten.  

Livsmedelsinspektören fick oftast någon typ av fråga vid varje livsmedelskontroll. Det som 

inte kunde besvaras på plats återkom livsmedelsinspektören med inom några dagar. Sådana 

frågor kunde för det mesta redas ut genom diskussion med kollegorna. Om inte det räckte 

kunde livsmedelsinspektören kontakta Livsmedelsverket via telefon eller e-post, de kunde 

också utnyttja en frågebank skapad för livsmedelsinspektörer där de hade möjlighet att hjälpa 

varandra med frågor och annat gällande livsmedelskontrollen.  

Eftersom lagen tolkas olika från fall till fall poängterade livsmedelsinspektören att det var 

viktigt att se på helheten och hur verksamheten fungerade. Livsmedelsinspektören gav ett 

exempel på två små verksamheter med små kök. Den ena verksamheten hade fasta rutiner och 

gjorde all förberedning på förmiddagen, serverade mat under dagen och diskade under 

eftermiddagen. Den andra verksamheten gjorde alla tre moment samtidigt vilket ledde till 

stora risker för kontaminering. Alltså bedömdes verksamhet ett fungera på ett bra sätt medan 

verksamhet två inte gjorde det. “Vissa klarar av saker som andra inte klarar. Kan vara på 

grund av ambitions- eller kunskapsnivå”.  

Livsmedelsinspektören var villig att ge råd men föredrog att företagaren själv fick hitta 

tänkbara lösningar på de avvikelser som uppstått, att ge tips om hur andra löst liknande 

problem kunde vara en bra hjälp att ge. Oftast var livsmedelsföretagarna som bad om råd 

sådana som precis skulle starta upp en verksamhet och behövde råd om vad som krävdes för 

att komma igång.  

Ett återkommande problem upplevdes vara bristande kommunikation. Det var svårt att veta 

ifall det som sagts verkligen uppfattats på rätt sätt. Det vanligaste tecknet på bristande 

kommunikation var att avvikelserna kvarstod vid kommande kontrolltillfälle. Då behövde 

kommunikationen både via tal och skrift förtydligas ytterligare, det kunde göras exempelvis 

genom att förenkla språket och undvika fackord. I vissa fall var språket ett hinder för 

kommunikationen. Då problemet var bristande förståelse för det svenska språket hade 

livsmedelsinspektören testat att prata engelska vilket inte upplevts fungera bättre. Trots 

språkproblemet upplevdes tecken och gester oftast kunna lösa kommunikationsproblemen. 
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Om det ändå inte fungerade fanns tolk att tillgå, detta var en tjänst som inte brukades så ofta. 

För att förbättra kommunikationen och undvika missförstånd har förtydliganden gjorts i 

kontrollrapporten under 2014.  

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
Att göra en enkätundersökning har både sina för- och nackdelar. Tanken var att kunna nå alla 

livsmedelsföretagare på ett effektivt sätt. Nackdelen var risken att få ett lågt deltagande, vilket 

det här arbetet fick. Så här i efterhand hade intervjuer känts som ett bättre alternativ. Eftersom 

jag skrev uppsatsen själv skulle det ha inneburit något färre deltagare men med fördelen att 

följdfrågor kunnat ställas med förtydliganden om idéer för förbättringsmöjligheter. Att få 

igång en diskussion hade kunnat vara väldigt givande, bara under de korta telefonsamtalen 

under insamlandet av enkäterna upplevdes svaren mer utvecklade. 

Förklaringarna till det stora bortfallet kan bara spekuleras om. Bland de som kontaktades via 

telefon lät många stressade och vissa valde att tacka nej till att delta på grund av tidsbrist. Det 

fanns några som inte förstod vad som sades och därför inte kunde delta. Det uppenbara som 

det skulle kunnat bero på var en stressig arbetsmiljö eller problem med språket. Man kan inte 

bortse att vissa livsmedelsföretagare glömt bort att svara eller valt att inte delta. På grund av 

det låga deltagandet går det inte att visa på generaliserbarhet av resultatet. Det som går att 

säga är att resultatet ändå ger värdefull information för tänkbara förslag till 

förbättringsmöjligheter.  

Eftersom det var så få som svarade på enkäten gick det inte att på ett trovärdigt sätt göra 

jämförande statistik. Att göra studien med hjälp av enkäter hade kunnat visa på hög reliabilitet 

då metoden är tillförlitlig. Hade fler livsmedelsföretagare svarat på enkäten hade 

sammanställningen blivit mer representativ för den totala målgruppen. Eftersom frågorna och 

deltagarna hade relativt hög validitet sett utifrån syftet var insamlad data relevant trots de få 

svaren. För att förbättra generaliserbarheten hade det gått att bredda målgruppen både genom 

fler typer av verksamheter och genom en bredare geografisk spridning. Studiens validitet hade 

kunnat förbättras genom att lägga till ytterligare frågor som skulle kunna redovisa studiens 

syfte ännu tydligare. Enkäten hade kunnat förbättras genom att ställa en fråga om 

livsmedelsföretagarna fått någon anmärkning de senaste året. Med en sådan fråga hade det 

eventuellt gått att se om en korrelation mellan missnöje över inspektörernas arbete och antal 

anmärkningar i den egna verksamheten fanns. Det hade också kunnat visa om anmärkningar 

upplevdes förbättrade livsmedelsföretagarens verksamhet som helhet. Fler frågor som borde 

varit med var hur många deltagare som var män respektive kvinnor och om 

livsmedelsföretagarna ville ha mer rådgivning av inspektörerna. 

En tänkbar risk var att de som svarade över telefon i större utsträckning svarade som de 

trodde förväntades av dem. Ytterligare en risk var att det kunde bli missförstånd då inte 

livsmedelsföretagarna själva läste frågorna. Vidare var en risk med att fylla i enkäten över 

telefon att svaren fylldes i fel av den som ställde frågorna. För att minimera att något av 

ovanstående inträffade hölls en god ton genom hela samtalen oavsett vad de svarade på 

frågorna. I slutet av samtalet gjordes alltid en sammanfattning av deras svar så att de kunde 

säga till om svaren uppfattats på fel sätt. Det positiva med att samla in svaren över telefon var 

att ytterligare tankar och åsikter delades. De fick också en chans att utveckla sina svar. I det 

stora hela upplevdes svar via telefon vara mer givande i och med att det blev en diskussion 

kring många av frågorna.  
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För att öka möjligheten att få fler svar kunde enkäten gjorts på olika språk. Det hade troligtvis 

handlat om att göra enkäten på livsmedelsföretagarnas egna modersmål då engelska inte 

förbättrat förståelsen enligt kontaktpersonen på miljökontoret. Att hitta resurser för att göra 

enkäten på ett annat språk än engelska hade varit problematiskt för mig. Hade det gått att 

ordna hade det förmodligen varit en bra idé.  

En miss som gjordes när enkäten skickades ut var att tiden för genomförandet inte stod med i 

ingressen. Hade det stått att den bara tog fem minuter att besvara hade kanske fler deltagit. Av 

de 15 som först fått enkäten skickad till sig och sedan blivit kontaktade via telefon var det 

bara en av dem som inte sett enkäten. Övriga förklarade att de inte haft tid eller glömt bort 

vartefter några sa att de skulle svara på enkäten efter vårt samtal. Dock verkade de glömt ännu 

en gång för svaren uteblev.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Livsmedelsinspektören 

Alla som deltog i enkäten tyckte att livsmedelsinspektörerna var trevliga i sitt bemötande och 

över lag tyckte de flesta att det skötte livsmedelskontrollerna på ett bra sätt. De upplevdes 

också vara tydliga, kunniga och vara bra på att förklara vad de gjorde under kontrollerna. Det 

stämmer överens med en studie där alla livsmedelsföretagarna tyckte att 

livsmedelsinspektörerna var ganska eller mycket professionella i sin yrkesroll (13). I en annan 

studie framgick det också att inspektören upplevdes ge tydliga och lättförstådda instruktioner 

(11).  

Flera av dem som svarade på enkäten belyste det goda samarbetet sinsemellan i den öppna 

frågan med utrymmer för tips till inspektören. Vilket stämde bra överens med en studie där 80 

% svarade att de tyckte sig ha ett bra samarbete med livsmedelsinspektörerna (5).  

Även om helheten av livsmedelsinspektörernas arbete bedömdes som bra fanns ändå förslag 

på förbättringsmöjligheter, speciellt gällande kommunikationen. En studie belyste även dem 

problem med kommunikationen både skriftligt och muntligt (6). Även i en uppsats där 14 

livsmedelsverksamheter intervjuades om vad de tyckte om livsmedelskontrollen var det 

många som upplevt problem med kommunikationen under livsmedelskontrollerna (14). 

Kommunikationen uppfattades även av den intervjuade livsmedelsinspektören som det största 

problemet. 

Det var flera som uttryckte att livsmedelsinspektörerna borde vara mer insatta i hur det är att 

arbeta i ett kök. I en studie tryckte livsmedelsinspektörerna själva på att det var viktigt att vara 

bekant med hur produktionen fungerar för att genomföra en så bra kontroll som möjligt (11). 

Vilket många livsmedelsinspektörer säkert skulle hålla med om. I Svenskt näringslivs 

undersökning tyckte de intervjuade livsmedelsföretagarna att livsmedelsinspektörerna oftast 

har goda kunskaper i livsmedelssäkerhet men saknar insyn och erfarenhet från att jobba i ett 

kök vilket gjorde att de många gånger ställer krav som försvårade det dagliga arbetet avsevärt 

(12). Det har också visat sig att de avvikelser som utfärdats i och med livsmedelskontrollen 

hade upplevts försvåra produktionen (11). För att kunna lösa problematiken skulle 

livsmedelsinspektörerna kunna ha temadagar eller gå någon kurs. Att gå en grundläggande 

kurs om kökets utrustning och sedan praktiskt få testa alla moment under en arbetsdag i ett 

kök skulle kunna göra så att livsmedelsföretagarna får ett större förtroende för 

livsmedelsinspektörerna.  
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Deltagarna i enkäten tyckte över lag att livsmedelsinspektörerna var kunniga och duktiga på 

att ge råd. Vid intervjun med livsmedelsinspektören upplevs hen sällan få ge råd till andra än 

de som ska starta upp en verksamhet. I en studie svarade drygt hälften (52,5%) att de oftast 

eller alltid kontaktade en livsmedelsinspektör om de behövde råd gällande livsmedelshygien 

(13). Ytterligare en studie menade att livsmedelsinspektörer spelar en viktig roll med 

rådgivning och som ett stöd till den som driver en livsmedelsverksamhet för att förbättra 

livsmedelshanteringen (5). Både i den här uppsatsen och tidigare studier tyder de på att 

rådgivningen anses vara bra men att det finns många som ändå inte kontaktar 

livsmedelsinspektörer för rådgivning. Vet livsmedelsföretagarna inte om att de kan får 

rådgivning eller vill de inte be om råda av andra orsaker? Det känns viktigt att nå ut till alla 

livsmedelsföretagare och göra dem medvetna om att de kan rådfråga livsmedelsinspektörerna. 

Om livsmedelsinspektörerna ger mer råd skulle det kunna förebygga många avvikelser. I 

Svenskt Näringslivs studie var det många som efterfrågade en bättre dialog, mer rådgivning 

och möjlighet att bolla idéer (12).   

Två livsmedelsföretagare tyckte att livsmedelsinspektörerna lade för mycket fokus på 

oväsentliga saker.  Som livsmedelsinspektören nämnde arbetar de ofta utifrån olika 

kontrollområden som är aktuella just då. Därför kanske fokus upplevs ligga på fel saker enligt 

livsmedelsföretagarna. Allt som kontrolleras av livsmedelsinspektörerna görs utifrån EU-

förordningar tillsammans med svensk lagstiftning och de lokala målen (3). Det 

livsmedelsinspektören ändå belyste var att om avvikelser utanför de tänkta kontrollområdena 

upptäcks tas det självklart med i kontrollen av verksamheten. Enligt enkätsvaren var de övriga 

elva överens om att kontrollerna var bra, vilket tyder på att fokus oftast upplevs ligga på rätt 

saker. I en studie tyckte 94,8% av livsmedelsföretagarna att livsmedelsinspektörerna alltid 

eller oftast fokuserade på relevanta saker under inspektionen (13). Information kring vad 

livsmedelskontrollen går ut på bör tydliggöras för livsmedelsföretagarna för att få fler 

införstådda i dess mening.  

En av livsmedelsföretagarna tyckte att fler livsmedelsprover skulle genomföras. Olika typer 

av provtagningar fungerar som ett bra stöd till övrigt som ingår i livsmedelskontrollen (15). 

Det är inte säkert att fler provtagningar leder till en bättre hantering av livsmedlen, det handlar 

snarare om kunskap. I en studie lyfte dem hur viktig egenkontrollen är för att ha god 

livsmedelshygien (16). Vilka prover som genomförs beror på vad det är för typ av verksamhet 

som kontrolleras och vilket specifikt område som ska kontrolleras. Det viktiga med 

livsmedelsprover är att dem kan fastställa dålig hygien och dålig hantering av livsmedel (17). 

Det största ansvaret om tjänliga livsmedel ligger på livsmedelsföretagarna själva och deras 

egenkontrollprogram (10). Därför skulle livsmedelsföretagarna som upplever detta problem 

själva kunna ta fler prover för att veta att de serverar säkra livsmedel. 

Som en kommentar i den öppna frågan framgick det att en person som tidigare tyckt att 

livsmedelskontrollen var onödig tyckte sig fått värdefull kunskap efter att ha gått en kurs om 

hur livsmedelskontrollen fungerar. Efter kursen hade personen blivit mer införstådd i 

kontrollen, varför den finns och varför den är så viktig vilket helt ändrat personens inställning. 

Den tanken är i linje med en studie som visar på en positiv korrelation mellan kunskap i 

livsmedelshygien och livsmedelsföretagarnas attityder mot livsmedelsinspektörens arbete 

(13). Det liknar också en annan studie där det var en tydlig korrelation mellan utbildnings- 

och kunskapsnivå mot attityd till livsmedelshygien (18). Studien visade också att god kunskap 

och attityd skapade en bättre verksamhet i helhet. Ytterligare en studie visade på att 

livsmedelsföretagare som gått en utbildning inom livsmedelshygien oftare följde gällande 

lagar och regler (19). 
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Ett förslag är att det ska vara obligatoriskt att gå en kurs innan en verksamhet får startas. 

Livsmedelsinspektörerna i en studie kunde se att de verksamheter som hade en obligatorisk 

kurs innan de fick hantera livsmedlen mer sällan fick avvikelser (5). Utifrån detta skulle det 

kunna antas finnas en positiv inverkan på fler livsmedelsföretagare om de skulle få möjlighet 

att gå en kurs för att förbättra sina kunskaper och i och med det förstå vikten av 

livsmedelskontrollen. Livsmedelsföretagarna skulle också se varför livsmedelshygienen är så 

viktig samt att det faktiskt kan påverka den egna verksamheten positivt. I intervjun med 

livsmedelsinspektören framkom det att tillsynsmyndigheten inte själva anordnade kurser eller 

tipsade om utbildningar. Tänkbara lösningar är att Livsmedelsverket eller den egna 

kontrollmyndigheten skulle göra någon typ av databas där alla utbildningar för 

livsmedelsföretagare samlas. I dagsläget har Livsmedelsverket en sida med aktuell 

kurskatalog (20). Den riktar sig främst till dem som arbetar på kommunernas miljö- och 

hälsoskyddskontor, vård, skola, omsorg, vattenverk och slakterier men tar gärna emot tips om 

framtida kurser (21). Om Livsmedelsverket inte vill annonsera om kurser för 

livsmedelsföretagare där kanske de kan skapa en ny databas för målgruppen. Dit 

livsmedelsinspektörer kan hänvisa livsmedelsföretagare.  

Bristande kommunikation på grund av språket upplevdes vara ett växande problem. Den 

intervjuade livsmedelsinspektören upplevde dock aldrig att det vart ett så stort problem så att 

det inte gick att genomföra kontrollen och få fram den nödvändiga informationen. Dock 

visades tolknings- och uppfattningsfel genom kvarstående avvikelser vid kommande 

livsmedelskontroll. I en studie där livsmedelsinspektörer fått ge åsikter om kommunikationen 

med livsmedelsföretagare framkom det att språket ofta vart ett hinder när landets modersmål 

inte var livsmedelsföretagarnas modersmål (6).  

5.2.2 Kontrollrapporten 

Utifrån enkäten var de flesta livsmedelsföretagare väldigt positiva till kontrollrapporten och 

hur den var utförd. Det var endast en av 13 som tyckte sig vara lite osäker på om 

kontrollrapporten uppfattades rätt. I intervjun med livsmedelsinspektören upplevdes inte alltid 

livsmedelsföretagarna förstår eftersom avvikelser som påpekats inte åtgärdats. Det beror 

möjligtvis på att det inte sker en tillräckligt tydlig dialog mellan livsmedelsinspektörerna och 

livsmedelsföretagarna. Det skulle också kunna bero på hur livsmedelsinspektören formulerade 

sig, om det används ett allt för fackmässigt språk. Livsmedelsföretagarna verkar tro att de 

uppfattar allt inspektören säger medan inspektören många gånger ser att avvikelserna inte 

åtgärdats. I en studie tyckte 90,8% av livsmedelsföretagarna att de instruktioner som 

inspektörerna gav alltid eller oftast gick att förstå, 91,5% tyckte att livsmedelsinspektörerna 

på ett tydligt sätt visade på brister i den egna verksamheten (11). En annan studie visade att 

63,5% av deltagarna alltid tyckte sig förstå avvikelser i kontrollrapporten och varför de fått 

dem (13). Studien visade också att när samma fråga ställt till livsmedelsinspektörerna ansåg 

de att 27,6% av livsmedelsföretagarna alltid verkade förstå deras avvikelser vilket visade på 

en signifikant skillnad mellan deras åsikter. I en uppsats intervjuades 14 

livsmedelsverksamheter om vad de tyckte om livsmedelskontrollen (14). Det var många 

livsmedelsverksamheter som upplevt problem gällande förståelsen för kontrollrapporten.  

I enkäten var det en person som svarade att det kommit avvikelser i kontrollrapporten som 

inte tagits upp på plats. Utifrån intervjun med livsmedelsinspektören på miljökontoret 

framkom de att livsmedelsinspektören inte tar upp nya avvikelser i rapporten men ibland kan 

det finnas avvikelser som är osäkra som därför måste diskuteras på kontoret. Då ber 

livsmedelsinspektören att få återkomma med om det är en avvikelse eller inte i 

kontrollrapporten. En orsak till problemet skulle kunna vara någonting så enkelt som ett 

missförstånd. Om det inte uppfattas på det sättet av livsmedelsföretagaren är risken stor att de 
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upplever det som en ny anmärkning när de mottar kontrollrapporten. I en studie sade en 

livsmedelsinspektör att kunskap om hur man kommunicerar och hur man kommunicerar olika 

med olika människor är lika viktigt som kunskapen om själva utförandet av jobbet (6). Det 

finns många tänkbara sätt att vara ännu tydligare i en sådan situation för att minska risken för 

missförstånd. Det skulle muntligt kunna upprepa alla avvikelser de funnit under inspektionen 

och på så sätt förtydliga ytterligare för livsmedelsföretagaren. I kontrollrapporten skulle 

livsmedelsinspektören kunna förtydliga det genom att skriva avvikelsen sist och förklara 

problematiken runt den. Ett annat förslag är att ha en egen rubrik längst nere på 

kontrollrapporten där denna typ av avvikelser får utrymmer. Om det inte var en avvikelse 

skulle det kunna vara bra för livsmedelsföretagaren att få ta del av det ändå, på så sätt får de 

alltid informationen både genom tal och skrift vilket skulle kunna minska risken för 

missförstånd. Utifrån detta kan förbättringsmöjligheter vara att upprepa de avvikelser som 

framkommit på plats, att alltid ta upp avvikelserna både på plats och i kontrollrapporten och 

förklara varför det vart eller inte vart en avvikelser.  

Språket visade sig vara ett problem som upplevts både av livsmedelsföretagarna och 

livsmedelsinspektören. Livsmedelsinspektören berättade om en tolktjänst de hade att tillgå 

under livsmedelskontrollen som sällan användes. Skulle tolken istället kunna översätta 

kontrollrapporten till livsmedelsföretagarens modersmål skulle det kunna öka förståelsen. Det 

skulle kunna användas som ett förebyggande arbete för att minska missförstånd och onödigt 

extra arbete för båda parter. Alla avvikelser som kvarstått på grund av språkliga missförstånd 

skulle på så sätt kunna motverkas. I en studie beskrev livsmedelsföretagarna att dem velat ha 

information om livsmedelssäkerhet tillgänglig i pappersform på olika språk (6). Flera 

deltagare i studien upplevde också stora svårigheter i den muntliga kommunikationen på 

grund av språkproblematiken. En liknande situation finns bland deltagarna som svart på 

enkäten till den här uppsatsen. Att kunna ta del av den viktigaste informationen gällande drift 

av livsmedelsverksamheten samt kontrollrapporten på sitt eget modersmål skulle därför vara 

en klar förbättringsmöjlighet. 

5.2.3 Genusperspektiv och samhälleliga perspektiv 
Ur ett samhälleligt perspektiv är livsmedelskontrollen viktig eftersom den motverkar 

matförgiftningar som kan bli kostsamma samt orsaka stort lidande för den som drabbas. När 

en studie undersökte hur viktig 2000 personer ansåg att livsmedelskontrollen var svarade 

1404 att den är mycket viktigt (22). Av dessa personer tyckte majoriteten att resultatet från 

varje inspektion skulle offentliggöras på något sätt. Av de som deltog i studien fanns inget 

signifikant samband mellan kön och vad de svarade på frågorna. Livsmedelskontrollen bidrar 

också till en trygghet med att gå ut och äta. Restaurangägarna tjänar på att serverar säkra 

livsmedel till allmänheten och det bekräftas genom livsmedelskontroller. Om 

livsmedelsverksamheten orsakar matförgiftning var livsmedelsföretagarna rädda att behöva 

slå igen verksamheten och att det skulle få kostsamma effekter (7). Livsmedelsföretagarna 

ansåg att bästa sätt att förebygga matförgiftningar var att ha en utbildad personal.  

Av de studier som granskats under arbetet har ingen tydlig skillnad redovisats mellan män och 

kvinnors sätt att se på livsmedelsinspektörens roll eller den egna livsmedelsverksamheten. 

Istället låg ofta fokus på indelning av vilken typ av verksamhet studien undersökte (11, 16).  

6 Slutsats 
Livsmedelsföretagarna tyckte över lag att livsmedelskontrollen och kontrollrapporten var bra. 

Livsmedelsinspektörernas bemötande upplevdes också det vara bra vilket inte gav några 

konkreta tips på förbättring. Livsmedelsföretagarna och livsmedelsinspektören belyste främst 
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att kommunikationen kunde förbättras. Om dem som talade ett annat språk fick mer 

information på modersmålet skulle både kommunikationen och tydligheten förbättras. Om 

livsmedelsföretagarna kunde ta del av mer information om livsmedelskontrollen skulle 

förståelsen för kontrollen öka. Den upplevda problematiken om för få provtagningar och 

fokus på fel saker skulle då kunna minska. Kunskap leder många gånger till en bättre 

förståelse, en minskad risk för missförstånd och onödig kriticism. Att öka 

livsmedelsinspektörerna insyn i hur det är att arbeta i ett kök skulle kunna vara 

förtroendeingivande vid kontroller och kontakt med livsmedelsföretagarna.  

7 Yrkesrelevans 
Som blivande livsmedelsinspektör har det trots de få svaren varit givande att få ta del av vad 

livsmedelsföretagarna ser för tänkbara förbättringsmöjligheter inom yrket. Det jag kommer att 

ha med mig är att vara öppen för diskussion, ge rådgivning så långt jag kan, se över hur jag 

ska hantera den språkliga barriären samt vara tydlig i varför livsmedelskontrollen genomförs. 

Jag tror det är viktigt att vara tydlig med vad jag kräver av livsmedelsföretagarna men att det 

är minst lika viktigt att de är medvetna om vad de kan kräva av mig. Att kommunicera känns 

som A och O i yrket. 

8 Tack 
Tack till min kontaktperson på miljökontoret, dem som deltog i enkätundersökningen, de som 

medverkade i pilotstudien samt till alla som läst och gett synpunkter på arbetet.
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Var med och bidra till förbättrade livsmedelsinspektioner! 

Det här är en enkät som riktar sig till dig som är ansvarig på en restaurang eller pizzeria i xxx 
kommun. Om ni är flera ansvariga får ni gärna svara på var sin enkät.  

 

Jag som utformat enkäten heter Johanna Innala, studerar vid Umeå Universitet och skriver 
min kandidatuppsats på uppdrag av xxx Kommuns Miljökontor.  

Huvudmålet med livsmedelsinspektionen är att kontrollera att konsumenten får säkra livsmedel och på så sätt 

kan känna sig trygg med att äta utanför hemmet. Med din hjälp vill jag se om det finns något i 

livsmedelsinspektörernas kommunikation och bemötande som kan göras annorlunda för att 

livsmedelsinspektionerna ska fungera så bra som möjligt. Det skulle vara till stor hjälp om du svarar på denna 

enkät och på så sätt bidrar till utvecklingen av livsmedelsinspektionerna och mötet mellan livsmedelsinspektören 

och livsmedelsföretagare.  

 
 

Deltagandet i enkäten är helt frivilligt och du kommer vara anonym. Jag kommer bara att redovisa resultatet på 

gruppnivå och ingen individuell person eller företag kommer att kunna identifieras i min uppsats.  
Enkäten kommer att vara tillgänglig till och med 2014.09.29.  

Vid frågor kan du kontakta mig via mail: join0015@student.umu.se 

 

Tack för din medverkan! 

*Obligatorisk 

Vilket år är du född?* 

Svara med hela årtalet t.ex. 1974. 

 

Jag jobbar på ..* 

o ..restaurang 

o ..pizzeria 

o Övrigt:  

Ungefär hur många personer arbetar totalt på din arbetsplats?* 

Svara med en siffra t.ex. 5. 

 

Nu kommer några påståenden om hur du upplever livsmedelsinspektörernas arbete.* 

 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

Stämmer 
dåligt 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
varken 

bra eller 
dåligt 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
bra 

Stämmer 
mycket 

bra 

Vet 
inte 

mailto:join0015@student.umu.se
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Livsmedelsinspektörern
a är trevliga i sitt 

bemötande. 
        

Livsmedelsinspektörern
a är kunniga.         

Livsmedelsinspektörern
a är bra på att förklara 

vad de gör vid 
inspektionen. 

        

Vid besöket är 
livsmedelsinspektörern

a tydliga med om 
någonting måste 

åtgärdas. 

        

Livsmedelsinspektörern
a tar sig tid och lyssnar 
på vad jag har att säga.  

        

Livsmedelsinspektörern
a är bra på att ge råd.         

Livsmedelsinspektörern
a är bra på att ge 

information. 
        

Livsmedelsinspektörern
a är bra på att svara på 

mina frågor. 
        

 

När jag ställt en fråga som de inte kan besvara på en gång återkommer de med svar..* 

o ..samma dag. 

o ..inom 1-3 dagar. 

o ..inom 4-6 dagar. 

o ..efter 7 dagar eller senare. 

o Jag fick aldrig något svar. 

o Jag ställer aldrig frågor. 

o Övrigt:  

Nu kommer några påståenden om hur du upplever de kontrollrapporter du får efter en 

inspektion.*



  Bilaga 5 (3/4) 

 7 

 

 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

Stämmer 
dåligt 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
varken 

bra eller 
dåligt 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
bra 

Stämmer 
mycket 

bra 
Vet inte 

Kontrollrapporte
n är lätt att 

förstå. 
        

I 
kontrollrapporte

n framgår det 
tydligt om 

någonting måste 
åtgärdas. 

        

Det framgår på 
ett tydligt sätt 
hur jag ska gå 
tillväga med 

frågor om 
kontrollrapporte

n. 

        

Jag är rädd för 
att uppfatta 

kontrollrapporte
n fel. 

        

 

Slutligen skulle jag vilja veta vad du tycker om livsmedelsinspektionen och 

kontrollrapporten i sin helhet.* 

 
Mycket 

dålig 
Dålig 

Ganska 
dålig 

Varken 
bra eller 

dålig 

Ganska 
bra 

Bra 
Mycket 

bra 
Vet inte 



  Bilaga 5 (4/4) 

 8 

Hur upplever du som 

helhet 

livsmedelsinspektionen

? 

        

Hur upplever du som 

helhet 

kontrollrapporten? 

        

 

Har du något/några tips du vill ge livsmedelsinspektörerna?* 

Här kan du tipsa om vad du vill som skulle kunna göra livsmedelsinspektionen eller 

kontrollrapporten bättre. 

 

 

 

Skicka aldrig lösenord med Google Formulär 

 

 

 


