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Sammanfattning 
 
Bakgrund För att åstadkomma säkra livsmedel krävs en tydlig kommunikation mellan 
livsmedelsföretagare och livsmedelsinspektör. Alla som arbetar med livsmedel måste kunna 
hantera de faror som kan uppstå vid en bristande livsmedelssäkerhet. Betydelsen av hur 
kommunikationen fungerar mellan verksamhetsutövare och livsmedelsispektör är relativt 
outforskad liksom verksamhetsutövarnas inställning till livsmedelssäkerhet.  
 
Syfte Syftet med studien var att belysa inställningen till livsmedelssäkerhet bland 
verksamhetsutövare inom restaurangbranschen samt hur de uppfattar kommunikationen med  
livsmedelsinspektören vid en kontroll. 
 
Metod Åtta kvalitativa intervjuer genomfördes med verksamhetsutövare inom 
restaurangbranschen. Personerna som valdes ut för intervju var de som vid respektive 
verksamhet vanligtvis hade kontakt med livsmedelsinspektören. 
Vid intervjutillfällena användes en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna spelades in 
och transkriberades ordagrant samma dag. Därefter analyserades materialet med hjälp av en 
kvalitativ innehållsanalys. 
 
Resultat Verksamhetsutövarna upplevde att de hade ett bra samarbete med 
livsmedelsinspektörerna. Enligt dem bygger ett gott samarbete på förståelse, god 
kommunikation och respekt för varandra. Vidare menade verksamhetsutövarna att en 
tvåvägskommunikation är betydelsefull. Man ansåg att livsmedelssäkerhet är en nödvändig 
och viktig del av arbetet för att garantera säker mat. Verksamhetsutövarna hade en del förslag 
på hur livsmedelsinspektörena kunde bli ännu bättre, exempelvis uppdateringar om 
lagförändringar.  
 
Slutsats Vikten av ett bra samarbete mellan verksamhetsutövare och livsmedelsinspektör 
visades vara betydelsefull liksom att det finns en tvåvägskommunikation. En ökad 
information till verksamhetsutövare vid nya lagförändringar skulle vara fördelaktigt då alla 
snabbare kan få ta del av de nya besluten och raskare rätta sig efter dessa. Studien visade på 
att kunskap och utbildning inom livsmedelssäkerhet var något som värderades högt.   

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

Abstract  

Background In order to achieve food safety a clear communication between operators and 
food inspectors is required. Anyone who is processing and working with food must 
know the hazards that may occur when a lack of food safety occurs. The importance of 
communication between operators and food inspectors is relatively unexplored as well as the 
operators attitudes towards food safety.  
 
Objective The aim of the study was to highlight the setting to food safety among operators in 
the restaurant business, and how they perceive communication with food inspector during an 
inspection.                                                                                                                          
 
Method Eight qualitative interviews were conducted with operators in the restaurant business. 
The persons who were selected for the interview were the people how usually had contact 
with the food inspector. At the interview sessions, a semi-structured interview was used. The 
interviews were recorded and the data material was transcribed the same day. The material 
was analyzed using qualitative analysis.                                                         
 
Results The operators mentioned that they had a good cooperation with the food inspector. 
According to the participants a good cooperation is built on good communication, 
understanding and respect for each other. Furthermore, the operators raise the importance in 
having a two-way communication. They felt that food safety is necessary and an important 
part of the work to ensure safe food. The operators had some suggestions on the development 
of the food inspector, for example, updates about legislative changes.  
 
Conclusion  
The importance of a good cooperation between the operators and food inspectors was found 
to be significantly important as well as a two-way communication. An increase in the 
information about new legislative changes to the operators would be beneficial so that 
everyone can take part of the new decisions and comply with them more rapidly. 
The study showed that knowledge and education in food safety was highly valued. 
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1	Bakgrund	
 
Livsmedelsföretagare bär huvudansvaret för att just deras verksamhet säkerställer en god 
kvalité på livsmedlen man erbjuder konsumenten (1). Alla som hanterar och arbetar med 
livsmedel måste känna till de faror som kan uppstå vid en bristande livsmedelssäkerhet och 
hur man hanterar dessa. En fara i det här sammanhanget är något som kan orsaka 
konsumenten skada eller sjukdom. Det är av yttersta vikt och bör ligga i alla inblandades 
intresse att man ständigt arbetar för en god livsmedelssäkerhet (2). En otydlig verbal 
kommunikation gällande hygienfrågor och livsmedelssäkerhet mellan livsmedelsföretagaren 
och livsmedelsinspektören kan leda till negativa konsekvenser så som felhantering av 
livsmedel som i sin tur kan medföra exempelvis matförgiftning (3). Varje år rapporteras ca 
2000-3000 fall in till Livsmedelsverket där människor i Sverige drabbats av matförgiftning . 
Dock tror man att mörkertalet är stort eftersom alla inte rapporterar in sin matförgiftning (4). 
Man ser tydligt att antalet drabbade fall har ökat sedan år 1973 (5). En tidigare studie visar att 
matförgiftning fått en kraftig ökning bland utsatta personer, exempelvis människor som är 
inlagda på sjukhus och man förväntar att siffran kommer fortsätta stiga (6). 
 
För att garantera säkra livsmedel ska livsmedelsföretagare tillämpa systemet för riskanalys 
och kritiska styrpunkter HACCP (Hazard analysis critical control point) (7). Alla 
verksamhetsutövare inom livsmedelsbranschen ska använda sig av ett egenkontrollprogram 
som utgörs av verksamhetens grundförutsättningar och HACCP (8). Programmet innebär att 
verksamhetsutövaren ska kontrollera och säkerställa hygienen och redligheten i 
verksamheten. Egenkontrollprogrammet är ett samlingsdokument som utformas av 
verksamhetsutövaren där det bland annat beskrivs vilka rutiner man har och vilka kontroller 
man gör för att säkerställa att man säljer säkra livsmedel till kunden. En studie gjord i 
England visade på att om man vill skapa bättre attityder till HACCP hos verksamhetsutövare 
inom livsmedelsbranschen, är det viktigt att som livsmedelsinspektör lyfta fram det positiva i 
verksamhetsutövarens upplägg av HACCP (9). Det är av betydelse att inspektören förmedlar 
vikten av att använda HACCP som ett verktyg i ledet till att skapa säkra livsmedel.   
 
En bra kommunikation är ofta en klar och tydlig kommunikation i dialogform (10). Dialogen  
mellan livsmedelsinspektör och verksamhetsutövare kan vara viktig för att inspirera eller ge 
stöd åt verksamhetsutövare inom livsmedelsbranschen. En god dialog där verksamhetsutövare 
och livsmedelsinspektör befinner sig på liknande kommunikativa nivå är en grund för en ökad 
förståelse mellan parterna. Det är helt avgörande hur vi för våra samtal och hur vi 
kommunicerar. Att tala med varandra handlar inte endast om att framföra det man själv vill 
förmedla utan det handlar också om att lyssna på varandra. Ska man kommunicera om risker 
på ett effektivt sätt krävs  en förståelse för att det kan finnas subjektiva skillnader beträffande 
hur man uppfattar och tolkar den information man får (11). Förstår man dessa skillnader så 
kan man framföra den information man vill förmedla på ett effektivare sätt. 
 
Som livsmedelsinspektör har man idag ett stort ansvar gentemot konsumenters säkerhet 
gällande livsmedel, genom att se till att livsmedelsföretagare följer de lagar och bestämmelser 
som förväntas av dem (12-13). För att åstadkomma säkra livsmedel krävs det en tydlig och 
klar kommunikation mellan livsmedelsföretagare och myndighet. Alla livsmedelsinspektörer 
har en serviceskyldighet att lämna uppgifter, råd och hjälpa till vid specifika frågor som rör 
verksamhetsområdet (14). Får man som livsmedelsföretagare felaktig eller otydlig 
information av en inspektör kan man begära skadestånd om verksamhetsutövaren tagit skada 
av den information man tagit del av (15). 
 



	

 
7 

Författarna hittade inga tidigare studier gjorda om hur kommunikationen fungerar mellan 
verksamhetsutövare och livsmedelsinspektör samt verksamhetsutövares inställning till 
livsmedelssäkerhet. Därav är denna studie av hög relevans då den belyser dessa fenomen. 
 

2	Syfte	
 
Syftet med studien var att belysa inställningen till livsmedelssäkerhet bland 
verksamhetsutövare inom restaurangbranschen samt hur de uppfattar kommunikationen med 
livsmedelsinspektören vid en kontroll. 
	

3	Metod	
3.1	Val	av	metod	
Studiens avsikt var att undersöka hur verksamhetsutövare inom restaurangbranschen uppfattar 
kommunikationen vid en kontroll av livsmedelsinspektören samt deras inställning till 
livsmedelssäkerhet. En kvalitativ intervju ansågs mest lämpad eftersom den ger möjlighet till 
att fånga verksamhetsutövarnas perspektiv och ger en djupare förståelse för deras upplevelse 
av kommunikationen med livsmedelsinspektören samt informanternas inställning till 
livsmedelssäkerhet. En semistrukturerad intervjumetod användes som gav informanterna 
möjlighet att ge uttömmande svar vilket ger en djupare förståelse för fenomenet. Det 
utformades en intervjuguide med följdfrågor (Bilaga 1) (16). Öppna frågor ställdes vilket gav 
informanten möjlighet till att utveckla sina svar. 
 

3.2	Urval	och	tillvägagångssätt	
Detta examensarbete genomfördes mellan den 1september till den 30 oktober år 2015. 
För att inhämta empiriskt material till undersökningen intervjuades åtta verksamhetsutövare 
inom restaurangbranschen. Inklusionkriterier vid rekryteringen var att informanterna valdes ut 
baserat på geografiskt läge där alla skulle vara verksamma på olika restauranger i samma 
kommun. Personerna som valdes ut för intervju var de som vid respektive verksamhet 
vanligtvis hade kontakt med livsmedelsinspektören när denne kom på inspektion. 
 
Elva verksamhetsutövare inom restaurangbranschen fick en förfrågan om att delta i studien 
via mail (Bilaga 2) en vecka innan intervjuerna var planerade att äga rum. Utav dessa valde 
sex personer att medverka. Två verksamhetsutövare som inte hade svarat på förfrågan hade 
författarna telefonkontakt med vilket resulterade i att även de ställde upp på intervju medan 
resterande tre verksamheter betraktades som externa bortfall då de varken svarade på mail 
eller telefon. 
 
För att informanterna skulle känna sig avslappnade och bekväma fick dessa bestämma i vilken 
miljö som intervjun skulle äga rum. Fem intervjuer hölls i respektive verksamhets matsal och 
resterande tre i ett avskilt rum i restaurangen. Intervjuerna inleddes med en kort beskrivning 
av själva studien och dess syfte. Därefter ställdes frågorna i ett naturligt flöde, vilket innebar 
att frågornas form och ordningsföljd varierade mellan de olika intervjuerna. Detta för att få en 
så naturlig och lättsam konversation som möjligt. Under intervjuerna ställdes följdfrågor, för 
att få informanten att berätta mer och hålla intervjun flytande. Intervjuerna delades upp 
mellan författarna, så att varje författare genomförde fyra intervjuer. Varje intervju tog runt 
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tjugo minuter  och hade ett spridningsmått på 18 till 37 minuter och spelades in med hjälp av 
en diktafon. 
 

3.3	Innehållsanalys	
Efter varje genomförd intervju transkriberades intervjumaterialet ordagrant samma 
dag. Eftersom intervjuerna var inspelade fanns det möjlighet att lyssna på materialet flera 
gånger vilket underlättade vid transkriberingen. Därefter lästes materialet noggrant igenom för 
att skapa en överblick av helheten. Materialet lästes igenom igen och rådata identifierades. 
Enligt Lantz är rådata ”det urval av den totala mängd information som finns att hämta ur 
intervjun som kommer att utgöra underlaget för analys” (17). Meningsbärande enheter 
identifierades, det vill säga ord, meningar och stycken som innehöll relevant information för 
syftet (18). För att förkorta de meningsbärande enheterna kondenserades dessa med 
målsättning att bibehålla essensen i innehållet. De kondenserade meningsbärande enheterna 
kodades med en etikett som skulle spegla dess innehåll. Genom att sammanföra de koder som 
delade något gemensamt konstruerades passande kategorier (Bilaga 3). Författarna 
transkriberade och kodade materialet individuellt därefter arbetade författarna tillsammans 
med att skapa kategorier. I resultatdelen presenteras citat som illustrerar och styrker analysen 
och tolkningen.       
 
Författarnas förförståelse innefattade tidigare lästa kurser inom kostvetenskap samt en 
förståelse för vikten av en god kommunikation och livsmedelssäkerhetens relevans. 
Författarna hade en förväntan om att kommunikationen från livsmedelsinspektörens sida 
skulle uppfattas svår av verksamhetsutövaren. Vidare antog författarna att inställningen till 
livsmedelssäkerhet skulle visa sig mer negativ än positiv.   
 

3.4	Etiska	aspekter	
När intervjun ägde rum informerades informanterna om att deltagandet var frivilligt samt att 
de när som helst under intervjuns gång kunde avbryta sitt deltagande. Allt insamlat material 
till detta examensarbete hanterades konfidentiellt för att skydda verksamhetsutövarnas 
integritet. Vid användning av citat benämns informanterna verksamhetsutövare A, B, C, D, E, 
F, G och H. 

4	Resultat	
 
En kvinna och sju män deltog i studien och samtliga var av svenskt ursprung. De var mellan 
27- 60 år och hade varierande lång arbetslivserfarenhet där medelvärdet låg på 17,5 år inom 
restaurangbranschen och hade ett spridningsmått på 4 till 44 år. Två av informanterna glömde 
av det bestämde intervjumötet men kunde trots det delta.  Informanterna hade olika 
utbildningar, dels i livsmedelssäkerhet men också inom restaurangverksamhet. Fem av 
verksamhetsutövarna hade kockutbildning, två saknade formell utbildning men hade jobbat i 
kök sedan unga år och en av informanterna hade en universitetsutbildning i ett ämne som inte 
var releterat till köksverksamhet. En gemensam aspekt var att alla informanterna hade en 
ledande position i verksamheten man arbetade i. Sex av verksamheterna bedrev interna 
utbildningar inom HACCP och livsmedelssäkerhet. Fyra avdessa nämnde att de även skickade 
sina anställda på externa utbildningar. Två av informanterna kommenterade inte varken extern 
eller intern utbildning.     
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4.1	Bra	kommunikativt	utbyte	är	tydlig	och	informationsgivande	
Samtliga informanter beskrev att de upplevde en god kommunikation från 
livsmedelsinspektörens sida. De tyckte att inspektören var tydlig och att man kommunicerade 
på ett lättbegripligt sätt. Överlag tyckte verksamhetsutövarna att de fick bra information vid 
inspektörens besök. Man tyckte att informationen var relevant och av förklarande karaktär.    
Verksamhetsutövarna berättade att inspektören förklarade risker på ett utförligt sätt. 
Informanterna menade på att när livsmedelsinspektören var på besök var denne noggrann med 
att förklara varför saker och ting är viktiga exempelvis varför det ska vara en speciell grad på 
kylar. Dock ansåg vissa informanter att de skulle vilja ha ännu mer information om just varför 
saker och ting ska göras på ett speciellt sätt. Alla informanter beskrev att själva dialogen med 
livsmedelsinspektören var det viktigaste eftersom myndigheten är ett kontrollerande organ 
som finns där för att hjälpa verksamhetsutövare att garantera säkra livsmedel.  
 
Deltagarna tog upp att det är av betydande vikt att man har gehör för varandra. Informanterna 
upplevde det betydelsefullt att livsmedelsinspektör och verksamhetsutövare lyssnar på 
varandra och låter alla parter göra sig hörda. De menade att det krävs en 
tvåvägskommunikation för att skapa en god konversation där alla parter blir hörda. 
 

“Det är viktigt att man har den här dialogen… så man inte bara får ett papper skickat 
till sig med massa punkter som inte är bra… jag tycker det är bättre att man kan 
diskutera igenom vad som är bra och vad som inte är bra. Då kan man få mer 
förståelse och ställa följdfrågor också annars stannar dialogen vid det där pappret.” 

Verksamhetsutövare B 
 
Majoriteten av informanterna menade på att det var lätt att ställa frågor och få goda svar då 
man ansåg sig ha en avspänd och lättsam relation till inspektören. Dock upplevde någon 
verksamhetsutövare att denne inte ville ställa för många frågor till inspektören för att inte 
verka osäker vilket informanten menade kunde avspegla verksamheten.   

 
”Ja alltså… jag får ju fråga hur mycket jag vill och han kommer ju svara… men 
sen vill man ju inte fråga för mycket heller. För om man skulle känna sig osäker 

på något område, för då kanske det speglar tillbaka på verksamheten.” 
Verksamhetsutövare H      

4.2	Konstruktivt	förhållningssätt	främjar	samarbete	
Verksamhetsutövarna ansåg att samarbetet med livsmedelsinspektören fungerade bra, det var 
viktigt med ett effektivt och bra samarbete mellan verksamhetsutövare inom 
restaurangbranschen och livsmedelsinspektören. Informanterna menade på att ett gott 
samarbete bygger på förståelse, god kommunikation och respekt. Majoriteten av 
informanterna nämnde att man hade ett lättsamt samarbete med inspektörerna. 
Verksamhetsutövarna tyckte att livsmedelsinspektören bjöd på sig själv och att man hade en 
lättsam konversation. Kontrollerna ansågs inte som något problematiskt eller jobbigt utan 
snarare positivt och nödvändigt. 

Samtliga av deltagarna berättade att de upplevde livsmedelsinspektören som serviceminded 
och tyckte att inspektören uppvisade ett genuint intresse för själva verksamheten vid 
kontroller. Detta var något som upplevdes positivt av informanterna och de kännde att de fick 
den hjälp och det stöd som behövdes.   
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“Nu känns det som dom verkligen bryr sig… även om verksamheten. Det är bra att det 
finns ett intresse från inspektörens sida… ja menar ju så inspektören förstår oss 
också” 

Verksamhetsutövare E    

Verksamhetsutövarna berättade att det skulle underlätta om livsmedelsinspektören arbetat 
inom restaurangbranschen tidigare. Detta för att skapa en förståelse för hur det kan vara att 
arbeta i ett “levande” kök där mycket kan hända. 

“Vad som kan brista litegrann ibland är ju förförståelsen för själva verksamheten, att 
de inte kanske förstår hur man gör saker och varför saker och ting är som det är och 
varför det kan se ut som fan i ett kök, många av dem har ju aldrig arbetat i ett kök… 
dom vet ju inte hur det kan vara” 

Verksamhetsutövare E 

Vid flera tillfällen nämnde informanterna att det är väldigt stor skillnad på hur 
livsmedelsinspektörerna arbetade förr och hur man arbetar idag. Enligt verksamhetsutövarna 
har det skett en positiv utveckling då man idag ser mer till helheten för verksamheten. 
Deltagarna förklarade att idag går man inte in så djupt på detaljnivå varje gång inspektören 
utför en kontroll. Förändringen från då till nu har observerats av samtliga verksamhetsutövare 
som upplevde att man förr i tiden var väldigt strikt med hur det skulle se ut i ett kök och att 
saker och ting skulle göras mer detaljmässigt.   

“Miljö- och hälsa jobbar ju inte på samma sätt idag som man gjorde för 30 år 
sedan.. förr i världen fick ju man rada upp kockarna så inspekterade dom 
deras händer och sånt där”  

Verksamhetsutövare A     

Informanterna berättade också att nu försöker livsmedelsinspektören arbeta mer proaktivt 
genom att diskutera de problem som uppstår. De påpekade också att livsmedelsinspektörens 
framtoning var mer aggressivt förr och uttryckte att de är glada att inspektörens arbetssätt har 
ändrats. 

“Det blir bättre och bättre, det blir det. Med kontroller och allting, det är roligare nu 
än vad det var för 20 år sen. Det är mycket trevligare, det känns som man jobbar mer 
åt samma håll. Förut kändes det mer som en polis som kom och ville sätta dit en men 
nu är det för gästen, båda, så känns det.”   

Verksamhetsutövare G   

Dock tyckte vissa informanter att myndigheter överlag, inklusive livsmedelsinspektörer, har 
en tendens att i arbetet ta på sig en “statlig tjänstemannarock”. Detta är något som upplevdes 
negativt av verksamhetsutövarna, de menade på att livsmedelsinspektören blev lite 
avpersonifierad. 

“Det man kan uppleva ibland med kommunen är att man tar på sig någon form av 
statlig tjänstemannarock och avpersonifierar sig själv litegrann i den rollen och jag 
förstår liksom att det finns lagar och regler som är fyrkantiga men bara för att det är 
så... så behöver inte livsmedelsinspektören i fråga vara fyrkantig” 

Verksamhetsutövare F 
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4.3	Känner	ansvar	för	att	servera	säker	mat	
Verksamhetsutövarna hade en positiv inställning till livsmedelssäkerhet och beskrev den som 
nödvändig. Informanterna ansåg att livsmedelssäkerheten var en viktig del av arbetet. De 
menade att livsmedelssäkerheten måste skötas på rätt sätt eftersom ansvaret ligger på 
verksamheten om någon blir sjuk. Samtliga informanter styrker detta genom att påpeka att 
verksamhetens rykte skadas svårt om livsmedelssäkerheten har sköts dåligt och resulterat i att 
någon blivit sjuk. 
 

 “Man måste ju prioritera säkerheten så ingen blir sjuk… blir någon sjuk får vi skit 
för det, och det är ju inget bra för ryktet.” 

Verksamhetsutövare E 
 
Informanter menade på att ansvaret för säkra livsmedel gör att det ställs krav på arbetsgivaren 
att utbilda sin personal i HACCP och allting som har med livsmedelshantering och säkerhet 
att göra. Målet är att erbjuda en säker produkt. 
 

“Jag tänker mig inte som verksamhetsutövare utan mer som en gäst, så vill ju jag att 
köket som mina barn får sin mat lagad i.. jag vill ju att det ska finnas något slags 
ansvarstänk, det handlar ju mest om det.... att det man serverar är bra” 

Verksamhetsutövare C   
 

Vidare ansåg informanterna att de gärna skulle vilja ha mer information och uppdateringar vid 
lagförändringar och nya bestämmelser som rör livsmedelssäkerheten. Verksamhetsutövarna 
menade på att de skulle vilja ha en person på miljökontoret som kontaktade och informerade 
dem så fort det sker någon form av förändringar i lagstiftningen som rör livsmedelsbranschen. 
Detta skulle underlätta för verksamhetsutövarna då de på så sätt inte behöver jaga 
uppdateringar i livsmedelslagstiftningen. 

En aspekt som några informanter hade starka åsikter om var att livsmedelssäkerhet ibland kan 
stå i kontrast med miljötänket. De menade på att det slängs alldeles för mycket mat som 
egentligen kunde återanvändas men som enligt lag inte får användas på nytt. Enligt 
verksamhetsutövarna bidrar detta till ett ökat matsvinn vilket missgynnar miljön.     
 

5	Diskussion	
 

5.1	Metoddiskussion	
Vid kvalitativa undersökningar eftersträvar man att få mer djup på studiens innehåll (16).     
Valet av en kvalitativ metod visade sig vara passande för vår studie då verksamhetsutövarna 
gav informationsrika svar. Informanternas berättelser, tolkning och inställning hade inte 
kunnat belysas på samma sätt om man valt en kvantitativ metod. 
 
Intervjuerna spelades in vilket underlättade analysen. Dock kan vetskapen om att 
informanterna blev inspelade fått dem att känna sig mindre bekväma vilket kan ha lett till 
mindre utförliga svar. Detta hade vi i åtanke under tolkningen av resultatet. Medianlängden 
för de intervjuer som gjordes låg på runt tjugo minuter. För att få mer uttömmande svar hade 
vi kunnat utöka frågeguiden men även formulerat om de frågor vi hade för att få ett bredare 
omfång om ämnet. Dock tyckte vi att informanterna besvarade frågorna på ett 
tillfredsställande sätt som var relevant för studiens syfte.   
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Under de första intervjuerna märkte vi att livsmedelssäkerhet var ett återkommande ämne som 
många av deltagarna tog upp. Detta medförde att vi reviderade vår frågeguide och utökade 
vårt syfte genom att involvera livsmedelssäkerhet i intervjuguiden och syftet. Ändringen som 
gjordes är ett exempel på en styrka som kvalitativ metod besitter, just att det finns flexibilitet 
och möjlighet till ändringar (16). Valet av en semistrukturerad intervjumetod visade sig vara 
en styrka då författarna utnyttjade metoden genom att ställa följdfrågor till de frågor som 
ansågs mest relevanta. Under vissa av intervjuerna fick författarna formulera om frågorna och 
förtydliga dem då informanterna upplevde frågorna svårtolkade. Detta kan ha bidragit till att 
författarna omedvetet när de förtydligade frågan styrt informanterna “för mycket”, på ett 
sådant sätt som kunnat vara ledande. I vissa fall upplevde författarna att verksamhetsutövarna 
gav de svar som de ansåg mest passande utifrån lagstiftningen och därmed kanske inte 
svarade helt uppriktigt. Detta kan ha påverkats av informantens vetskap om att författarna 
studerade till livsmedelsinspektörer. Informanter tender i vissa fall att ge önskvärda svar och 
detta kan anses som en svaghet i kvalitativa studier (16).            
 
Det kunde med fördel gjorts en pilotintervju efter utformandet av frågeguiden för att förbättra 
arbetets trovärdighet samt att vi som författare kanske känt oss mer säkra när vi skulle utföra 
vår första intervju. 
 
En negativ aspekt var att två av informanterna glömt bort det bestämda mötet vilket 
resulterade i att författaren upplevde informanten som tidspressad och stressad. Dock 
lyckades vi få relevant information och valde därför att inkludera dem i studien. Eftersom 
verksamhetsutövarna själva fick bestämma i vilken miljö intervjun skulle äga rum blev dessa 
av olika karaktär. Vissa verksamhetsutövare valde enligt författarna en mer olämplig miljö då 
det var mycket rörelse och höga ljud i bakgrunden. Den stressfyllda miljön ansåg vi kunde 
störa och påverka intervjun negativt genom att informanterna kanske inte svarade så utförligt 
som man kunde gjort i en mer rofylld miljö. 
 
Vid användning av en kvalitativ metod är det meningen att personerna intervjuas tills man 
uppnått en teoretisk mättnad (16). Med detta menas att man fått den relevanta data som 
behövdes för studiens genomförande eller att det inte framkommer någon ny information som 
är väsentligt för det fenomen som undersökts. Det finns i princip inga kriterier för en 
bedömning om man uppnått teoretisk mättnad, utan det är en tolkningsfråga som görs av 
författarna. Vi anser att en viss teoretisk mättnad uppnåddes med tanke på studiens omfattning 
samt att vi fick den information som var relevant för studiens syfte. Vi hade dock gärna sett 
att fler intervjuer gjorts för att öka studiens trovärdighet.    
 
Inom hermeneutiken anser man att förförståelsen är till ett hjälpmedel vilket även författarna 
tyckte då det underlättade tolkningen av materialet (17). I denna studie var förförståelsen både 
positiv och negativ. Förförståelsen kunde bland annat bistå i utformandet av frågeguiden och 
vara behjälplig vid tolkningen av resultatet. Det finns dock en risk att förförståelsen medför 
att man går in i studien med en begränsad öppenhet för oväntade aspekter. Vid ett flertal 
tillfällen diskuterade vi detta och hur vi skulle undvika att låta förförståelsen leda in oss på 
ämnen som kunnat påverka informanterna vid intervjun och därmed påverkat studiens 
resultat. Vi hade goda kunskaper i livsmedelssäkerhet tack vare tidigare lästa kurser vilket vi 
ansåg underlättade förståelsen för ämnet. Det gav oss en god grund när vi skulle planera vårt 
arbete. Dock gick vi in med förväntan om att kommunikationen skulle vara mer negativ än 
positiv mellan verksamhetsutövaren och livsmedelsinspektören. Emellertid visade resultaten 
att kommunikationen från livsmedelsinspektörens sida upplevdes god av 
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verksamhetsutövaren. Detta talar mot att vi lät vår förförståelse begränsa vår öppenhet för  
oväntade aspekter vilket ökar studiens tillförlitlighet.  
 
Validitet i självrapporterad data är något vi diskuterat och haft i beaktning för att öka studiens 
trovärdighet (17). Självrapporterad data är när intervjupersonen avgör medvetet vad denne 
berättar och väljer att inte berätta, det vill säga den mängd data som blir underlaget för 
slutsatsen. En fundering vi haft vid intervjuerna och under bearbetning av innehållsanalysen 
var att de icke verbala aspekterna så som kroppsspråk och gester faller bort. Dahlkwist menar 
på att det omedvetna kroppsspråket, alltså det icke verbala budskapet, är minst lika viktigt 
(19). Detta kan betraktas som en brist i intervjumetodens trovärdighet. Dock hade vi det i 
åtanke och transkriberade materialet extra noggrant för att inte missa viktiga ord. För att öka 
studiens trovärdighet är det fördelaktigt att vara mer detaljerad vid transkriberingen (16); till 
exempel genom att vid intervjun ha en observatör som för anteckningar kring de icke verbala 
språket så som gester, ansiktsuttryck, pauser med mera.  
 
Det är svårt att säga om studieresultatet kan vara användbart på andra sociokulturella 
omgivningar då vår studie hade en begränsad omfattning. Urvalsstrategi och kontext är 
viktiga aspekter i överförbarheten därför är vi skeptiska till om man kan överföra vår studies 
resultat då urvalet kan ha påverkat resultatet. Detta för att det endast gjordes åtta intervjuer 
samt att det kan vara så att personer som är mer positivt inställa till livsmedelsinspektörer i 
högre utsträckning kan tänka sig att delta i en studie som denna. En annan aspekt som kunnat 
påverka studiens resultat var att alla deltagarna var av svenskt ursprung detta kan ha bidragit 
till vårt positiva resultat. Att vara säker på det svenska språket kan bidra till en ökad förståelse 
för exempelvis lagtexter och förordingar samt att man kan få en mer lättsam konversation 
med livsmedelsinspektören.  
 

5.2	Resultatdiskussion	
Deltagarna i vår studie belyste dialogen med livsmedelsinspektören som god och de menade 
att livsmedelsinspektörens sätt att kommunicera var tydlig. En rapport från Sveriges 
kommuner och Landsting visade dock att verksamhetsutövare efterfrågar en bättre dialog och 
kommunikation från handläggarna (20). Enligt rapporten var det 17% som ansåg att de ville 
ha ett bättre kommunikativt utbyte med handläggaren, de ville se mer lyhördhet. De olika 
resultaten kan bero på att det skett en snabb utveckling kring livsmedelsinspektörens sätt att 
kommunicera. Sedan är vår studie endast gjord i en medelstor kommun och avspeglar därför 
endast denna kommun och inte hela Sverige. 
 
Som livsmedelsinspektör är kommunikation en stor del av arbetet och vikten av att man har 
en tvåvägskommunikation togs upp i vår studie, där informanterna lyfte att det var viktig att 
båda parter är delaktiga och får säga sitt. Enligt Dahlkwist innebär tvåvägskommunikation en 
interaktiv kommunikation vilket innebär att mottagaren kan förväntas ställa motfrågor eller att 
man tillsammans deltar i en diskussion (19). Vidare har en tvåvägskommunikation viktiga 
fördelar så som att risken för missförstånd minskas samt att alla deltagare känner sig mer 
delaktiga i de beslut som ska fattas. En tvåvägskommunikation är viktigt för både 
livsmedelsinspektören och verksamhetsutövaren eftersom man eftersträvar samma mål vilket 
är säkra livsmedel. Det ligger i bådas intresse att hålla samtalet på en professionell nivå, det 
vill säga att skjuta undan sina egna känslor och värderingar och istället agera objektivt (21). 
 
Deltagarna i vår studie hade positiva åsikter om arbetet kring livsmedelssäkerheten. I 
Europarådets förordning om säkerhet-livsmedel och foder står det att företagarna inom 
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livsmedelsbranschen är skyldig att tillämpa livsmedelslagstiftningen i alla stadier i 
livsmedelskedjan det vill säga i produktion, bearbetning, transport, distribution 
och vid tillhandahållande av livsmedel (1). Informanterna var väl medvetna om att ansvaret 
för att producera säker mat låg hos dem som verksamhetsutövare och det framgick tydligt att 
informanterna tyckte att livsmedelssäkerheten var en mycket viktig del i deras arbete. Att 
verksamhetsutövare tar livsmedelssäkerheten på stort allvar och har en positiv inställning 
underlättar livsmedelsinspektörens arbete, genom att verksamhetsutövare och 
livsmedelsinspektör arbetar mer explicit mot samma mål.  
 
En tidigare studie visade att tre av de viktigaste frågorna kring livsmedelssäkerhet som kan ha 
en negativ påverkan på folkhälsan är bristande handtvätt, att tydliga rutiner kring 
livsmedelssäkerhet saknas samt avsaknad av förståelse om varför det krävs rutiner och 
kunskap (22). Informanterna i vår studie nämnde att en dålig skött livsmedelssäkerhet kan 
resultera i matförgiftning. Enligt oss är det viktigt att personalen inom restaurangbranschen 
vet om den bakomliggande orsaken till varför rutiner och kontroller ska göras på ett visst sätt. 
Detta för att skapa en tydligare förståelse som leder till säkrare livsmedel. 
 
Kunskap bland personal som hanterar livsmedel är nödvändigt för att kunder och 
konsumenter ska känna sig trygga och säkra i deras val av mat. En tidigare studie visade på att 
konsumenter inte tar för givet att de blir serverade säkra livsmedel (23). Vidare visar en annan 
studie att livsmedelsindustrin är de minst betrodda ur livsmedelssäkerhetssynpunkt om man 
jämför med medicinska källor (24). Informanterna i vår studie ansåg att utbildning inom 
HACCP för personalen i verksamheten var en viktig grund för att servera säker mat. Vi anser 
att en utbildad och erfaren personal samt muntlig och skriftlig information kring 
livsmedelssäkerheten, förebygger att livsmedel hanteras på fel sätt. Tidigare forskning som 
gjorts inom området visar på att personer som har någon form av utbildning inom 
livsmedelssäkerhet var betydligt mer medvetna om olika risker och faror gällande hantering 
av livsmedel än de som saknar utbildning inom området (25). För att säkerställa att livsmedel 
behandlas på korrekt sätt bör man ställa högre krav på utbildning inom livsmedelssäkerhet i 
restaurangbranschen. För att garantera säkra livsmedel bör utbildningar inom 
livsmedelssäkerhet också göras mer lättillgängliga och prisvärda för verksamhetsutövare (9). 
Detta går hand i hand med livsmedelslagen vars syfte är att “säkerställa en hög skyddsnivå 
för människors hälsa och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel” (12). 
 
Resultat i vår studie visar vidare på att verksamhetsutövarna i mångt och mycket uttrycker 
liknande åsikter om samarbetet med livsmedelsinspektören. De ansåg sig ha ett gott och 
lyckat samarbete. Som verksamhetsutövare och livsmedelsinspektör är man sammanlänkade 
med varandra. Ett gott samarbete mellan verksamhetsutövare och livsmedelsinspektör främjar 
att verksamhetsutövarna uppfyller de lagar och krav som ställs på dem (12). Rand förklarar 
närmare att människan är en social art och att samarbete är en viktig hörnsten i vår existens 
(26). 
 
En intressant aspekt som visades i studien var att verksamhetsutövarna upplevde en skillnad 
på livsmedelsinspektörens sätt att arbeta förr och nu. Denna positiva utveckling kan 
förslagsvis bero på att det skett uppdateringar inom livsmedelslagstiftningen (27). Nu verkar 
inspektörernas fokus ligga på den verbala kommunikationen. Detta kan vara en av 
anledningarna till att informanterna uppfattade samarbetet bra med livsmedelsinspektören.  
 
Resultatet visade på att verksamhetsutövarna uttryckte en önskan om att få mer information 
vid nya lagändringar och bestämmelser. En ökad information vid lagändringar skulle möjligen 
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förhindra att verksamhetsutövarna går miste om relevant och viktig information. Det kräver 
dock att någon på miljökontoret har i uppgift att kontakta varje verksamhetsutövare inom 
restaurangbranschen vid nya lagändringar. För att på ett effektivt sätt nå ut med ny 
information om exempelvis livsmedelssäkerhet skulle man kunna använda sig av sociala 
medier (28). Detta menar en Irländsk studie där deltagarna ansåg att det varit ett gynnade 
koncept att använda sig av sociala medier, då man nått ut med viktig information till alla 
berörda parter samtidigt. 

Alla verksamhetsutövare som deltog i studien hade ledande positioner inom verksamheten de 
var aktiva i och majoriteten av dessa var män. Detta stämmer överens med det privata 
näringslivet i Västerbottens län där könsfördelningen är snedfördelad vid ledande positioner 
och män utgör majoriteten (76 %) (29). En amerikansk studie visade att sned könsfördelning 
kan bero på att kvinnor har en tendens till en svagare önskan om att komma upp på ledande 
positioner (30).  Författarna menade att en möjlig orsak kunde vara att amerikanska kvinnor 
inte anser sig själva representativa för ledande positioner eller att de exempelvis associerar 
ambitionen för ledande befattningar med egoism. Det är svårt att säga om könsfördelningen i 
vår studie påverkat resultatet, då könsfördelningen var relativt representativ. Om vi hade 
intervjuat hälften män och hälften kvinnor hade det kunnat påverka vårt resultat.  
 
Resultatet i studien skulle med fördel kunna användas av miljö- och hälsoskyddsenheten i 
olika kommuner runt om i Sverige, liksom av personer som studerar till 
livsmedelsinspektörer. Detta för att livsmedelsinspektörer ska få en ökad förståelse om att 
verksamhetsutövare inom restaurangbranschen anser att en god och tydlig dialog från 
livsmedelsinspektörens sida är väldigt viktigt. Deltagarnas synpunkter kring 
utvecklingsmöjligheter skulle kunna vara betydelsefulla för livsmedelsinspektörer som kan ta 
dessa till sig och utvecklas till det bättre. Studien är av relevans för näringsidkare och 
personer som är i kontakt med livsmedel, då den tar upp viktiga fenomen inom området.  
 

6	Slutsats	
	

Vikten av ett bra samarbete mellan verksamhetsutövare och livsmedelsinspektör visades vara 
betydelsefull liksom att det fanns en tvåvägskommunikation . En ökad information till 
verksamhetsutövare vid nya lagförändringar skulle vara fördelaktigt då alla snabbare kan få ta 
del av de nya besluten och raskare rätta sig efter dessa. Studien visade på att kunskap och 
utbildning inom livsmedelssäkerhet var något som värderades högt och detta kan vara en av 
anledningarna till varför deltagarna kände sig säkra inom området livsmedelssäkerhet.  
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7	Yrkesrelevans	
 
Kommunikation och livsmedelssäkerhet är enligt författarna två av de viktigaste aspekterna i 
arbetet som livsmedelsinspektör. Genom denna studie har vi lärt oss mer om hur 
verksamhetsutövare inom restaurangbranschen uppfattar kommunikationen och själva 
dialogen man har med livsmedelsinspektören. Författarna har även fått ta del av 
verksamhetsutövarnas inställning till livsmedelssäkerhet. Detta är av relevans för både 
verksamma- och blivande livsmedelsinspektörer.  
	

8	Författarnas	bidrag	till	arbetet	
 
MO och EN har planerat och genomfört hela arbetet tillsammans. Författarna har sökt 
material, utformat intervjuguiden, gjort innehållsanalysen samt författat uppsatsen 
tillsammans. Intervjuerna delades upp där skribenterna tog fyra var och efter transkriberades 
även materialet åtskilda.     
 

9	Tack 
 
Stort tack till intervjupersonerna som tog sig tid för att besvara våra frågor samt till alla er 
som engagerat sig för studien. 
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Intervjuguide 

Information till informanten innan intervjun 

• Syftet med intervjun 
• Hur lång tid mötet kommer ta 
• All data kommer vara konfidentiell 
• Är det okey att använda bandspelare 
• Rätt att avbryta intervjun när som helst 
• Har informanten frågor 

Intervjufrågor 

o Hur ser du på det här med livsmedelskontroll?  
o -Stödfråga: Tillför det något? Är det en belastning? Bidrar det till att utveckla 

verksamheten?   
o Kan du beskriva hur du upplever samarbetet mellan dig som 

verksamhetsutövare och livsmedelsinspektören? 
o Hur upplever du att samtalen med livsmedelsinspektören fungerar?  
o Kan du beskriva en kontroll där du tyckte att det blev en bra kommunikation?  
o Kan du beskriva en kontroll där du tyckte att det blev en mindre bra 

kommunikation?  
o Vid en kontroll ska man få information av livsmedelsinspektören, bl.a. om 

livsmedelssäkerhet och hygien, hur upplever du den information du får vid 
besöken? 
 

Bakgrundsfrågor 
• Hur länge har du arbetat i restaurangbranschen?   
• Har du någon utbildning som rör restaurangverksamhet 

 
Exempel på följdfrågor 

• Kan du utveckla? 
• Hur menar du?
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• Kan du ge ett exempel på vad du menar med…..? 
• Kan du berätta mer om…… 
• Hur tycker du livsmedelsinspektörens sätt att kommunicera kan utvecklas/ förbättras 

 
Avslutande av intervjun 

• Har du något att tillägga? 
• Tack för att vi fick intervjua 
• Berättar när rapporten kommer vara klar 
• Fråga om de vill ta del av rapporten när den är klar (vi skickar den via mail) 
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Rekrytering av informanter 

Hejsan! Vi är två tjejer som studerar kostvetarprogrammet vid Umeå universitet. 

Vi är nu inne på vårt sista år och håller för tillfälligt på med vår kandidatuppsats. Studiens 
syfte är att ta reda på hur verksamhetsutövare inom restaurangbranschen uppfattar 
kommunikationen vid en kontroll av livsmedelsinspektören samt vad de har för inställning till 
livsmedelssäkerhet. 
 
Vi undrar om du/ni skulle vilja hjälpa oss med vår studie genom att ställa upp på en kort 
intervju som kommer ta ca 30min. Vi söker den som har huvudansvaret för köket/ den som 
har mest kontakt med livsmedelsinspektören när denne är på besök. Intervjun kommer att 
spelas in men allt material ska hanteras konfidentiellt dvs vi kommer inte skriva ut några 
namn eller något som kan förknippas med er verksamhet i uppsatsen. 

Om ni vill delta ser vi helst att intervjun sker redan någon gång under nästa vecka (v. 38-39). 
Har ni några frågor så får ni gärna kontakta oss. 

 
Med vänlig hälsning 

Emma Nyström 

Martina Olsson 
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Exempel på analys och konstruktion av kategorier 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
Meningsbärande 
enhet 

Koder Subkat
egorier 

Kategorier 

”Det här med att 
man har en 
tvåvägskommunik
ation.. att man kan 
diskutera igenom 
och att det inte 
alltid är svart eller 
vitt heller… för 
det är ju jätte svårt 
när det handlar om 
livsmedel och 
människor” 

Att man har en 
tvåvägskommuni
kation så man kan 
diskutera igenom 

Tvåvägskommuni-
kation 

Kommu
nikation 

Bra kommunikativt 
utbyte är tydlig och 
informationsgivand
e 

 

 

	


