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Förord 

Denna studie har skrivits och arbetats fram av oss bägge, Parisa Meidanipour och Helga 

Holmgren. Således är båda parter ansvariga för följande studies samtliga avsnitt och 

genomförande, vi har tillsammans aktivt deltagit i utförandet av studien. Vi har båda funnit 

denna studie intressant att genomföra både vad gäller deltagande observationer, samtal och 

intervjuer. Vi hoppas att vår studie kan komma till nytta i framtiden för den som är intresserad 

av livsmedelsinspektörernas arbetssituation och vad gäller interaktionen mellan 

livsmedelsinspektörer och restaurangägare och -personal. Vi önskar ytterligare att våra läsare 

ska få kännedom om livsmedelsinspektörernas yrkesroll i Stockholm och hur denna kan se ut.   

 

Tack! 

Vi vill rikta ett stort tack till Miljöförvaltningen inom Stockholms stad för tillgång till fältet och 

för viljan att samarbeta med hänsyn till våra önskemål. Vi vill tacka de informanter som ställde 

upp och tillät oss observera under livsmedelsinspektion samt för er medverkan i samtal och 

intervjuer. Vidare vill vi tacka vår handledare Lena Sohl för att du engagerat gett oss stöd och 

konstruktiv kritik under arbetets gång.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  

Food inspection is a part of the Environment Department in Stockholms stad. Their work, 

among other things, involves inspections of restaurants in different areas of Stockholm. An 

important part of the working process is the importance of inspectors managing to work 

professional and impartial. The intention of the study ”En studie av interaktionen vid 

livsmedelskontroll – ett intersektionellt perspektiv på mötet mellan livsmedelsinspektörer och 

restaurangägare och -personal”, written by Helga Holmgren and Parisa Meidanipour, is to find 

out how the inspector and the owner of the restaurant and the personnel interact. The study has 

a qualitative approach where observations and interviews have been made. The theoretical 

framework involves intersectional perspectives as well as Goffman’s dramaturgical perspective 

and the power perspective of Foucault. The results of the study primarily show that cooperation 

between inspectors and owners of restaurants and personnel is a qualification for the work to be 

able to progress. It also shows that owner of restaurants and personnel as well as inspectors use 

strategies during the meeting to maintain their face. The power is constantly present in the 

interaction between inspectors and the owner of the restaurant and personnel, while who 

possesses the power in the interaction shift.  

 

Keywords: Food inspector, Interaction, Power, Intersectionality, Face.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

Livsmedelskontroll är en del av arbetet inom Miljöförvaltningen i Stockholms stad och arbetet 

innefattar bland annat inspektioner av restauranger i Stockholmsområdet där det är av vikt att 

inspektionerna utförs opartiskt och professionellt. Syftet med studien ”En studie av 

interaktionen vid livsmedelskontroll – ett intersektionellt perspektiv på mötet mellan 

livsmedelsinspektörer och restaurangägare och -personal”, skriven av Helga Holmgren och 

Parisa Meidanipour, är att ta reda på hur livsmedelsinspektörer och restaurangägare och -

personal interagerar med varandra. Studien har en kvalitativ ansats där observationer och 

intervjuer genomförts. De teoretiska ramverken i uppsatsen är ett intersektionellt perspektiv, 

delar av Goffmans dramaturgiska perspektiv och Foucaults maktperspektiv. Resultaten visar 

framförallt att ett bra samarbete mellan inspektören och restaurangägare och -personal är en 

förutsättning för att arbetet kan genomföras. De visar vidare att restaurangägare och -personal 

såväl som inspektörer använder olika strategier under mötet för att upprätthålla sina fasader. 

Makten är ständigt närvarande i relationen mellan inspektör och restaurangägare och -personal 

men vem som innehar makten i interaktionen skiftar.  

 

Nyckelord: Livsmedelsinspektör, Interaktion, Makt, Intersektionalitet, Fasad.   

 

Populärvetenskaplig sammanfattning   

Den här uppsatsen handlar om livsmedelsinspektörer och deras arbetssituation med fokus på 

interaktionen mellan dem och restaurangägare och -personal. Uppsatsens syfte är att ta reda på 

hur livsmedelsinspektörer och restaurangägare och -personal samspelar med varandra. För att 

undersöka detta har vi gjort åtta observationer och intervjuat två livsmedelsinspektörer. Vår 

studie visar att interaktionen är avgörande för hur livsmedelskontrollen kommer att fortgå och 

att olika aspekter har inverkan på denna. Inspektören och restaurangägare och -personal 

använder olika strategier då de har olika mål med sitt uppträdande. 
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1. Inledning 
Uppdraget livsmedelskontroll går ut på att skydda konsumenten så att maten är säker och 

att ingen blir lurad eller vilseledd. (Livsmedelsverket 2014) 

  
Inom Stockholms stad är det Miljöförvaltningen som står för livsmedelskontroll hos 

kommunens restauranger, gatukök och andra inrättningar som hanterar livsmedel, för att 

kontrollera att gällande lagstiftning följs (Livsmedelsverket 2014). Myndighetens uppgifter 

består bland annat av att se över de regler som restaurangen omfattas av, utföra inspektion, ge 

råd och information, tydliggöra brister och ställa krav på åtgärd. I livsmedelsinspektörernas 

arbetsuppgifter ingår även att fatta, ibland obekväma, beslut. Inspektörerna som utför 

livsmedelskontroller arbetar oftast ensamma och har på så sätt en utsatt roll samtidigt som det 

ligger en viss tyngd i att vara en myndighetsperson. Inspektionerna är i huvudsak inte 

föranmälda vilket kan bidra till spänningar när inspektörerna kommer för att kontrollera 

restaurangerna. 

  
Vi anser detta område intressant att undersöka eftersom livsmedelsinspektörerna i sitt arbete 

möter många olika människor då de träder in på deras arbetsplats för att inspektera hur 

livsmedlen hanteras från leverans till servering. Att kontrollerna fungerar är viktigt eftersom 

det i slutändan handlar om att skydda konsumenterna från att bli lurade eller sjuka. Vi vill 

studera om arbetet sker opartiskt och professionellt samt eventuella bakomliggande aspekter 

som har inverkan på arbetsprocessen.  

 

Vi är intresserade av förhållandet mellan livsmedelskontrollens inspektörer och 

restaurangägare och -personal vid livsmedelskontroll. Kan man, utifrån ett sociologiskt 

perspektiv och sociologiska teorier, förklara sättet som de agerande uppträder på? Från början 

var tanken att studera diskriminering men eftersom det kan vara svårt att upptäcka genom ett 

begränsat antal observationer valde vi att byta fokus. Vårt huvudsakliga fokus kommer i denna 

studie att vara interaktionen mellan inspektör och restaurangägare och -personal och de mer 

subtila handlingar som sker i mötet mellan individerna. Inspektören innehar en maktposition i 

och med att denne representerar en myndighet medan restaurangägaren och -personalen å sin 

sida har makt över vad de visar upp och vad de berättar för inspektören. Vi är också 

intresserade av hur oväntade situationer hanteras av respektive part och med oväntade 
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situationer avser vi icke-arbetsrelaterade yttranden, exempelvis kommentarer om inspektören 

som person. Det kan också inbegripa händelser som inte förväntas under inspektion och som 

avviker från den typiska inspektionen, till exempel att hindra en inspektör att utföra sitt jobb. 

Inspektören har den formella makten men den kan på olika sätt utmanas av restaurangägare och 

-personal. Samtidigt påverkas interaktionen av de medverkandes kön, ålder och etnicitet/ras 

och därför krävs det ett intersektionellt perspektiv på den sociala interaktionen.  

 

Intersektionalitet innebär att flera olika kategorier som till exempel klass, kön, sexualitet och 

etnicitet/ras studeras tillsammans för att öka förståelsen för ett visst fenomen (Eriksson-

Zetterquist & Styhre 2007:12). Med en efterfrågan från Stockholms stad och baserat på vad vi 

sett vid deltagande observation och hört i intervjuer, kommer vi enbart att se till kön, ålder och 

etnicitet/ras, för att förstå vad dessa kategorier har för inverkan på interaktionen mellan 

inspektör och restaurangägare och -personal.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att ta reda på hur livsmedelsinspektörer och restaurangägare och -

personal interagerar med varandra vid livsmedelskontroll av restauranger i Stockholms 

innerstad. Vi vill se på vilket sätt intersektionella faktorer som ålder, kön och etnicitet/ras har 

betydelse för relationen mellan livsmedelsinspektörer och restaurangägare och -personal. 

Nedan presenteras våra två frågeställningar. 

 

1) Hur ser relationen ut mellan livsmedelsinspektörer och restaurangägare och -personal 

vid livsmedelskontroll? 

 

2) Vilka strategier använder livsmedelsinspektörer och restaurangägare och -personal för 

att hantera oväntade situationer vid livsmedelskontroll? 

1.1.2 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till observationer i Stockholms innerstad dels för att det var en 

önskan från Miljöförvaltningen då de menar att klimatet är hårdare innanför tullarna än i 

ytterstaden, dels för att det underlättar insamlandet av empirin då det är mer tidskrävande att 

åka på inspektion bortom Stockholms innerstad. Dessutom har vi valt att endast studera 

inspektioner i restauranger för att observera livsmedelsinspektörerna när de utför samma typer 
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av arbetsuppgifter. När vi har intervjuat och samtalat med informanterna har vi dock valt att, i 

själva samtalen, inte begränsa oss till restauranger i Stockholms innerstad att prata om. Detta 

för att få en ökad förståelse och fylligare bild av yrkesrollen.  

1.2 Disposition 

Nästkommande kapitel behandlar tidigare forskning som vi finner relevant för vår studie. Efter 

det presenteras valda teorier som senare kommer att användas vid analys av studiens empiri. 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är ett intersektionellt perspektiv, delar av Goffmans 

dramaturgiska perspektiv och Michel Foucaults maktperspektiv. Kapitel fyra behandlar 

studiens metod och material, hur vi gått tillväga för att genomföra studien. Kapitlet inkluderar 

val av forskningsmetod, urvalsprocess, presentation av informanter och observerade 

restauranger, tillvägagångssätt, samt forskningsetiska aspekter. Kapitel fem presenterar 

studiens resultat och analys i syfte att besvara studiens frågeställningar med hjälp av de 

teoretiska perspektiven och i relation till den tidigare forskningen. Presentationen av resultat 

och analys görs med hjälp av följande sju teman: språk som maktmedel, att anspela på ålder 

och kön, undvikande och kompisrelationer, intrycksstyrning, mannen som norm samt 

uppförande. I det avslutande kapitlet summeras resultatet och en avslutande diskussion förs. 

Frågeställningarna besvaras och metodvalet diskuteras i relation till studieresultatet. Slutligen 

presenteras förslag till eventuell vidare forskning.  

2. Tidigare forskning 
Nedan presenteras tidigare forskning om tjänstemäns och livsmedelsinspektörers 

arbetssituation samt relationen mellan klienter och vårdare inom sociala yrken. Trots att den 

tidigare forskning vi kommer att redogöra för, visar att otillbörlig påverkan, trakasserier, våld 

och hot förekommer i liten omfattning bland tjänstemannagrupper och vid 

livsmedelsinspektioner, är forskningen bristfällig när det kommer till de mer subtila 

handlingarna som sker vid inspektion. Vi är intresserade av att studera interaktionen mellan 

inspektör och restaurangägare och -personal ur ett intersektionellt perspektiv, där vi ser till 

både kön, etnicitet/ras och ålderns betydelse, vilket vi anser saknas i den forskning som vi har 

hittat. Den fokuserar främst på grövre handlingar som hot och våld samt på hur vårdare 

hanterar mötet med klienter. Den tidigare forskningen av Horn af Rantzien (2014) om 

myndighetspersoner och livsmedelsinspektörer har valts ut då den beskriver deras 
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arbetssituation. Forskningen om relationen mellan klienter och vårdare samt Holmqvists (2015) 

studie om Djursholm har valts ut då de kan jämföras med det vi vill studera, men behandlar 

andra arbetsområden.  

 

Först presenteras Brottsförebyggande rådets rapport (2016) om otillåten påverkan mot 

myndighetspersoner för att få en överblick över myndighetspersonalens arbetssituation och 

sedan fortsätter kapitlet med Horn af Rantziens rapport (2014) om livsmedelsinspektörernas 

arbetssituation, vilken ger en mer precis bild av det ämne vår uppsats ämnar handla om. Efter 

Horn af Rantzien presenteras Skaus avhandling (2007) om förhållandet mellan hjälpare och 

klient och efter det följer en kort redogörelse för Sörensdotters studie (2008) om hur 

omsorgspersonal hanterar möten med olika vårdtagare samt den del av Holmqvists (2015) 

studie som berör synen på servicepersonal. Kapitlet avslutas med studiernas förhållande till 

varandra och till vår undersökning. 

2.1 Otillåten påverkan mot myndighetspersoner  

Brottsförebyggande rådet släppte år 2016 en uppföljning och utvidgning av studien “Otillåten 

påverkan mot myndighetspersoner - en uppföljning” från år 2005. I den senaste rapporten 

genomfördes en enkätundersökning med drygt 45 500 svarande tjänstemän från olika 

organisationer och myndigheter. Studien behandlar otillåten påverkan definierad som 

trakasserier, hot, våld, skadegörelse och korruption med syfte att påverka tjänsteutövningen. 

Förutom enkätsvar har 140 tjänstemän inom de medverkande organisationerna intervjuats. 

  
Resultatet från rapporten visar att trakasserier är den mest förekommande kategorin av otillåten 

påverkan inom alla organisationer. Exempel på trakasserier är otäcka telefonsamtal och 

okvädningsord. Efter trakasserier är hot den vanligaste formen av otillåten påverkan och 

Polismyndigheten är den mest drabbade av de undersökta organisationerna, där flest 

informanter meddelat att de utsatts för våld i form av slag och sparkar. Anställda på 

myndigheter med mer administrativt arbete utsätts enligt rapporten oftare för lindrigt våld, 

exempelvis knuffar. Våld och skadegörelse rapporteras oftare än trakasserier och otillbörliga 

erbjudanden. Majoriteten av de utsatta tjänstemännen är under 40 år medan de över 60 år är 

minst utsatta.  
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De personer som utför otillåten påverkan mot tjänstemännen uppfattas vara människor i en 

desperat situation eller med en psykisk störning men även, enligt informanterna, rättshaverister, 

extremister och aktivister. Förutom enskilda individer uppfattas “påverkarna” vara 

ungdomsgäng eller personer involverade i organiserad brottslighet. 

2.2 Livsmedelsinspektörernas arbetssituation 

Horn af Rantzien (2014) skriver i rapporten “Livsmedelsinspektörernas arbetssituation - en 

resultatsammanställning” om livsmedelsinspektörernas yrkesroll, där inspektörer från hela 

Sverige har medverkat genom att svara på frågor om sin arbetssituation. Studien är kvantitativ, 

där data samlats in via en webbenkät för att underlätta kontakt med livsmedelsinspektörer över 

hela landet. Projektet är en del i en större forskningsstudie som handlar om möjligheter och 

hinder som inspektörer bemöter i sin yrkesroll. Målet är att höja kunskapen om inspektörers 

arbetssituation med ambitionen att, i ett senare skede, kunna se en förändring och utveckling av 

yrkesrollen för de som är verksamma inom den.  

  
Resultaten från studien visar att majoriteten av livsmedelsinspektörer är kvinnor. De 

verksamma inspektörerna är i åldrarna 20 år till drygt 65 år varav två tredjedelar av dessa är 

födda under 1970- och 1980-talet, vilket visar på en någorlunda ung yrkesgrupp. 

Anställningstiden hos närmare hälften av alla livsmedelsinspektörer är kortare än fem år. 

  
Studien redovisar bland annat hur inspektörerna uppfattar situationen när de inspekterar 

restauranger och hur de bemöts av restaurangpersonalen. Svaren i enkäterna visar att det är få 

inspektörer som utsatts för hot och våld och en fjärdedel uppger att de utsatts för försök till 

otillbörlig påverkan, till exempel erbjudanden om pengar eller dylikt för egen vinning. 

Generellt sett är inte utbredningen av hot och våld stor men den förekommer och måste därför 

hanteras. 

2.3 Mellan makt och klient 

Skau (2007) skriver i sin avhandling “Mellan makt och klient - om det flertydiga förhållandet 

mellan klient och hjälpare” om hur personer som arbetar inom omsorgen kan bli bättre i sitt 

arbete utan att utnyttja makt på ett olämpligt sätt. Med begreppet “hjälpare” hänvisar 

författaren till människor som avlönat arbetar med att hjälpa andra människor. Det kan handla 

om att stödja, vägleda, ge råd och vårda en individ (Skau 2007:31). Hjälparna är en del av den 
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offentliga hjälpapparaten som är en kontroll- och maktapparat gentemot invånarna på samma 

gång som hjälpapparaten är samhällets hjälpinstans för de medborgare som befinner sig i en 

svår situation antingen den är fysisk, psykisk eller social (ibid:31). I ett professionellt 

sammanhang ska hjälparen fungera som en person med ändamål att stötta och hjälpa klienten 

att utvecklas, tillfriskna och växa, på dennes premisser, i den mån det går (ibid:78). I mötet är 

klienten, till skillnad från hjälparen, privatperson eller icke-professionell. Det som är 

gemensamt för båda parter och deras relation är att de befinner sig inom en zon av makt och 

kontroll med målet att förbättra något, förhindra något eller fördröja något som så småningom 

ska förbättras (ibid:31). Makt kan i denna relation både vara en förutsättning och ett hinder 

beroende av situationen (ibid:78).  

  
Besöket, i Skaus forskning, sker på klientens territorium. När man som människa intagit rollen 

som klient omvandlas det privata till att bli offentligt eftersom att det berättigar klientens 

hjälpare att tränga sig in på klientens territorium och i en socialarbetares fall, hemmet. Även 

om mötet sker inom klientens privatområde är hembesöket inte någon privat visit eftersom 

mötet sker inom klientens område men på hjälpinrättningens villkor (Skau 2007:65-66). Den 

professionella hjälpinrättningen blir tilldelad makt i denna situation och kan försvåra klientens 

naturliga uppförande. Maktaspekten är ständigt aktuell i förhållandet mellan klient och hjälpare 

(ibid:71).  

2.4 Omsorgsarbete i omvandling 

Sörensdotter (2008) skriver i boken “Omsorgsarbete i omvandling. Genus, klass och etnicitet 

inom hemtjänsten” om olika aspekter av hemtjänstpersonalens arbete. En stor del av deras 

arbete handlar om relationer som kräver flexibilitet och anpassning, personalen vill skapa goda 

relationer för att förenkla sitt arbete. De måste byta roll och ändra känslouttryck beroende på 

vilken vårdtagare de är hos, några informanter talar i termer av teater. Informanterna menar att 

de intar en professionell roll i arbetet som skiljer sig från jaget. Under arbetstid upplever de sig 

spela en teaterroll som skiljer sig från det upplevda “jaget” som de har privat. Det visade sig att 

personalen ändrade beteende beroende på vilken vårdtagare de har att göra med och när 

relationen dem emellan ändras påverkar det den professionella “masken”. Om relationen blir 

djupare så läggs masken till viss del åt sidan, detta främst då arbetet hos en viss vårdtagare 

pågått under längre tid och en relation hunnits utvecklats. Det finns också de som menar att 

“jaget” och den professionella rollen glider samman medvetet (Sörensdotter 2008:103-105). 
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Författaren anser att det är personalens förmåga att hantera känslor och den professionella 

masken som gör att arbetet fungerar och tanken om äkta och naturliga känslor behöver 

omformuleras (ibid:142-143).  

2.5 Djursholm – Sveriges ledarsamhälle 

Mikael Holmqvists har under arbetet med sin studie “Djursholm - Sveriges ledarsamhälle” 

(2015) verkat i Stockholmsförorten under fyra års tid. Det är ett omfattande arbete där 

Djursholm ses som ett eget samhälle med egna värderingar och normer och beteckningen 

“Sveriges ledarsamhälle” grundar sig i uppfattningen att Djursholm är en plats där många 

människor med formell eller informell makt att påverka det svenska samhället lever, bor och 

sällan lämnar (Holmqvist 2015:13). En del av studien handlar om invånarnas inställning till 

samhällsservice och synen på servicepersonal och studiens empiri har samlats in genom 

observationer, intervjuer, enkäter, statistik samt skrivet material på exempelvis internet. 

Informanterna har delats in i två olika grupper där den ena består av de som bor eller har bott i 

Djursholm och den andra består av anställda som arbetar eller har arbetat i Djursholm 

(ibid:690-694). Det som vi valt att fokusera på från denna studie är hur de anställda behandlas 

av Djursholmsborna och makt är en central aspekt i denna relation där anställda inom 

samhällsservice förväntas uppträda enligt den Djursholmska normen (ibid:465). 

Myndighetsutövare bland andra anställda inom samhällsservice förväntas bete sig smidigt och 

flexibelt (ibid:467) vilket kan vara problematiskt när de exempelvis har Sveriges lagar att 

förhålla sig till.  

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Vi finner rapporten av Brottsförebyggande rådet relevant för vår studie tack vare att den ger en 

överskådlig bild av hur personal inom myndigheter utsätts för våld, hot och trakasserier. Den 

visar samtidigt på vilka yrken som är värst drabbade och vilka grupper av människor som 

tenderar att begå hot och våld och deras bakomliggande orsaker. Rapporten av Horn af 

Rantzien har tillämpats med anledning av att den mer specifikt behandlar vårt intresseområde. 

Den berör livsmedelsinspektörernas arbetssituation och ger en sammanfattande bild av och 

statistik på livsmedelsinspektörernas upplevelser av hot och våld i yrkesrollen. Det vi anser 

saknas i dessa rapporter är det intersektionella perspektivet med kategorier som kön, ålder och 

etnicitet/ras och dessas betydelse för interaktionen mellan de berörda parterna.  
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Både Horn af Rantziens rapport och rapporten från Brottsförebyggande rådet har främst 

fokuserat på myndighetsutövarnas arbetssituation och yrkesroll, medan Skaus avhandling 

fokuserar på ett klientperspektiv. Livsmedelsinspektörer kan, i relation till Skaus studie, ses 

som hjälpare och restaurangägare och -personal som klient. Även i relationen mellan inspektör 

och restaurangägare och -personal uppstår ett rum av makt och kontroll såväl som mellan klient 

och hjälpare. Även vad gäller klientens territorium tänker vi oss inspektörens inträde på 

restaurangen som ett besök på restaurangägares och dess personals territorium. Sörensdotters 

studie behandlar hemtjänstpersonalens uppträdande på samma vis som vi har för avsikt att 

studera livsmedelsinspektörernas framträdande. Vi har till sist valt att ha med Holmqvists 

studie då vi ämnar dra paralleller mellan denna studie och vår vad gäller synen på 

samhällsservice och servicepersonal.  

 

Eftersom de två rapporterna fokuserar mer övergripande på myndighetspersonalens och 

livsmedelsinspektörernas arbetssituation vill vi med vår studie på mikronivå undersöka en 

specifik arbetsplats och arbetsuppgift. Skaus avhandling utgår från klientens perspektiv och vår 

undersökning ämnar behandla myndighetspersonalens perspektiv såväl som restaurangägaren 

och -personalens perspektiv. Vårt angreppssätt skiljer sig från ovanstående studier då vi, 

förutom intervjuer, använder oss av deltagande observationer. Horn af Rantziens rapport är 

kvantitativ i den mening att metoden för att samla in empirin var en enkät och 

Brottsförebyggande rådets rapport var både kvantitativ och kvalitativ då den bestod av enkäter, 

intervjuer samt ett fåtal seminarier och platsbesök. Skaus avhandling bygger på intervjuer med 

klienter.  

 

Vi har valt att ha med Sörensdotters studie då den, i likhet med vår, använder Goffmans 

dramaturgiska begrepp för att förklara omsorgspersonalens handlande och samlade in empirin 

genom deltagande observationer och intervjuer. Däremot behandlar den endast vårdpersonalens 

perspektiv och vi vill, som tidigare nämnts, studera båda sidors strategier för att hantera 

situationen. Vi finner studien av Holmqvist relevant av den anledning att den ger ytterligare ett 

perspektiv på servicepersonal och vilka förväntningar som finns på dem, vilken vi tror kan ge 

oss uppslag till varför interaktionen mellan livsmedelsinspektörer och restaurangägare och -

personal ser ut som den gör.  
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3. Teori 
För att analysera vårt material har vi valt att använda oss av Erving Goffmans (2014) 

dramaturgiska perspektiv med paralleller till Michel Foucaults (se Nilsson 2008) 

maktperspektiv. För att göra en bredare analys använder vi oss av ett intersektionellt perspektiv 

med fokus på kön, ålder samt etnicitet/ras. 

3.1 Intersektionalitet 

Intersektionalitet är ett teoretiskt perspektiv för att analysera maktrelationer som en 

flerdimensionell konstruktion och detta perspektiv fångar hur maktpositioner formas utifrån 

kategorier som kön, klass och etnicitet/ras (De los Reyes, Molina & Mulinari 2012:25). Vad 

gäller makt och förtryck är kategorisering relevant att belysa eftersom, utifrån vilken kategori 

en individ befinner sig i, klassas denne som överordnad eller underordnad (Eriksson-

Zetterquist & Styhre 2007:40), inte minst på arbetsmarknaden (Selberg & Mulinari 2011:09). 

Makten är rörlig och komplex och kan uttryckas i såväl vardagliga handlingar som materiella 

villkor eller i språk (De los Reyes & Mulinari 2005:11).   

 

Vi anser det viktigt att tillämpa ett intersektionellt perspektiv eftersom det, som De los Reyes 

och Mulinari (2005:23) påtalar, driver oss att betrakta verkligheten på ett nytt sätt och 

omformulera kunskapen vi har om vår sociala värld. Om makt tidigare setts som något 

orubbligt och bestämt ses det idag som en process, något som görs i interaktion mellan 

människor och det är detta vi vill komma åt i vår undersökning.  

 

Det är strukturer som ligger bakom kategoriernas uppkomst (De los Reyes & Mulinari 

2005:09). Etnicitet/ras som kategori finns på grund av den rasistiska strukturen som skapar 

hierarkier byggd på föreställningar om etnicitet/ras på liknande sätt som patriarkat och 

kapitalism är strukturer som kategoriserar kön och klass. För att förstå maktrelationerna som 

skapas genom kategorisering är det också viktigt att se till den historiska kontexten. Hur 

makten fördelas och hur kategorierna verkar tillsammans är olika beroende på situation och 

detta synliggörs genom ett intersektionellt perspektiv (ibid:24). 

 

Trots att intersektionella kategorier påverkar varandra och det finns en problematik i att 

särskilja dessa har vi valt att skriva varje begrepp för sig. Detta i syfte att förenkla och 

tydliggöra de intersektioner som vi har valt, vi utesluter i och med detta inte det faktum att 
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dessa är överlappande. Det finns fler intersektioner som vi valt att inte ta med i vårt arbete och 

det beror på att vi anser att de utvalda är de som har mest betydelse för vårt ämne. 

3.1.1 Kön 

Sedan lång tid tillbaka ses mannen som den som bär ansvar, beskyddar och försörjer familjen, 

medan kvinnan är den som föder barn och uppfostrar dem samtidigt som hon är beroende av 

mannen. Detta bidrar till normskapande vilket i sin tur skapar begränsningar och olika 

förutsättningar för män och kvinnor (Hirdman 2003:88). Mannen blir till norm medan kvinnor 

avviker från normen. Män som norm tilldelas en högre placering i samhällsordningen än vad 

kvinnor gör. Eftersom män är normen och högre värderade i hierarkin än kvinnor blir de per 

automatik ett uttryck för makt (Hirdman 1988:51). Att upprätthålla makt görs genom 

exkludering av det som skiljer sig från normen och det som avviker från normerna hamnar i de 

lägre positionerna i samhällets maktstruktur (Johansson & Molina, se De los Reyes, Molina & 

Mulinari 2012:263). De los Reyes och Mulinari (2005:10) använder begreppet “bekönade 

processer” för att definiera hur män och kvinnor särskiljs utifrån tankar om biologiska och 

kulturella skillnader.   

 

Den manliga normen har styrt vad vi anser vara arbete vilket har lett till att hushållsarbete, som 

genom historien har utförts av kvinnor, betraktas som icke-arbete (De los Reyes & Mulinari 

2005:105). Att dela upp yrken beroende på kön var enligt Connell och Pearse (2015:117) den 

första genusstruktur som diskuterades och ett avlönat arbete som setts och kanske fortfarande 

ses som ett “kvinnoyrke” är sekreterare eller kontorsbiträde. Kvinnor rekryterades till dessa 

positioner när skrivmaskinen uppfanns och behovet av arbetskraft växte inom kontorsarbete. 

Det var tack vare att den manliga arbetskraften inte räckte till som möjliggjorde kvinnornas 

inträde på arbetsmarknaden (Abrahamsson 2002:38).  

3.1.2. Ålder 

Ålder har ofta uteslutits i intersektionalitetsanalys men är viktigt att ta hänsyn till för att inte 

reproducera fördomar (Krekula, Närvänen & Näsman 2005:81). En maktstruktur baserad på 

ålder skapas genom att ålder är sammankopplat med sociala positioner och livsförlopp som per 

definition för med sig olika normer för olika livsfaser och dessa påverkar hur individer uppför 

sig (ibid:83). Vi använder ålder som förklaring och beskrivning av personer vilket befäster 

antaganden om att ålder i sig för med sig egenskaper eller beteenden, som exempelvis visdom 
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(ibid:84). I vårt samhälle är yrkesverksam ålder normen vilket leder till att de som är yngre 

eller äldre avviker från normen. Eftersom produktivitet är förenat med hög status tillskrivs de 

som inte producerar lägre status (ibid:86).    

3.1.3 Etnicitet/ras 

Knocke (se Mulinari & Selberg 2011:220) menar att kultur är en aspekt av etnicitet och att 

dessa nära sammankopplade begrepp nämndes redan under 1960-talet när man rättfärdigade 

marginaliserande av “invandrare” genom att hänvisa till “deras kultur”. Under uppbyggnaden 

av folkhemmet hade Sverige behov av att definiera sig i förhållande till andra länder och det är 

de strömningar som ligger till grund för kulturrasismen vi ser idag (De los Reyes, Molina & 

Mulinari 2005:19). Vi delar inte längre in människor utifrån biologiska, rasmässiga skillnader 

utan utifrån kulturella skillnader (ibid). De los Reyes, Molina och Mulinari (2005:21) menar att 

rasism har varit en “icke-fråga” inom svensk forskning under lång tid men att man genom att 

problematisera den belyser hur sociala identiteter formas av rasism tillsammans med klass och 

kön. Medvetenhet om rasism är grunden för att förstå hur rasistiska ideologier formar 

uppfattningar om sociala fenomen (ibid).  

 

De los Reyes och Mulinari (2005) förklarar kategorin ras som “en process där fenotypiska drag 

och föreställda kulturella egenskaper görs till en meningsbärande del i samhällets organisering” 

(De los Reyes & Mulinari 2005:60) och inte som en position eller en egenskap. Även Mulinari 

(2015:87) menar, med referens till Behtoui och Jonsson, att rasism kan förstås som en social, 

kulturell och politiskt praktik som skapar vad som verkar vara oföränderliga skillnader mellan 

individer och grupper med effekt på resursfördelning, möjligheter samt arbete. Mulinari 

använder begreppet rasifiering för att fånga processer som skapar ett “vi” och “dem” (ibid). De 

los Reyes och Mulinari (2005:10) menar att rasifiering urskiljer hur hierarkier grundade i ras 

uppstår.    

 

“Yet if the term disappeared, did practices of grouping people by racial meanings?” 

(Sawyer, se Sohl, 2014:140) 

 

Citatet ovan syftar på att begreppet “ras”, sedan efter andra världskriget, har ersatts av 

begreppen kultur eller etnicitet men Sohl (2014) skriver i sin avhandling “Att veta sin klass”, 

att inget av dessa begrepp, till skillnad från ras, täcker in rasistiska effekter som hudfärg och 

utseende (Sohl 2014:142). Hon menar att rasistiska uttryck i Europa har varierat (Sawyer, se 
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Sohl 2014:140) men att äldre rasifierade historier lever vidare i nuet (Knowles, se Sohl 

2014:139). Ras är en social konstruktion genom att människor tillskriver och tillskrivs detta och 

rasism producerar föreställningar om ras (Sohl 2014:139,142).   

    

I vår studie väljer vi att skriva “etnicitet/ras” och det grundar vi på det vi återgett av författarna 

ovan, om att föreställningar om ras är en social konstruktion som grundar sig i rasism samt att 

etnicitet, som vi nämnt tidigare, är ett vedertaget begrepp i Sverige idag samt att vi själva i 

vardagen använder ordet etnicitet.  

3.2 Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv 

I boken “Jaget och maskerna” redogör Goffman för hur det sociala livet kan studeras ur ett 

sociologiskt perspektiv med hjälp av dramaturgiska begrepp (Goffman 2014:09). Vår 

undersökning handlar om interaktionen mellan inspektörer och restaurangägare och -personal 

och Goffmans definition av en interaktion innebär “all den interaktion som förekommer vid ett 

givet tillfälle när så eller så många individer befinner sig i varandras omedelbara närvaro” 

(ibid:23). Medan den ena framträder för att påverka den andra kallar Goffman den passiva 

deltagaren för publik. I vår undersökning kommer vi att analysera vårt material med hjälp av 

Goffmans begrepp intrycksstyrning, fasad, team och regioner samt deras tillhörande fenomen. 

3.2.1 Intrycksstyrning 

Intrycksstyrning handlar om att individen i interaktion med andra försöker styra omgivningens 

intryck och definition av dem själva. Individer försöker föra över det intryck de själva vill att 

andra ska ha av dem till omgivningen. För att uppnå detta kommer individen i sitt framträdande 

använda sig av olika tekniker för att åstadkomma det önskvärda och idealiserade intrycket. 

Goffman framhåller att intresset ligger i att kontrollera andras beteende, till exempel genom att 

styra sitt handlande så intrycket den andre får är det intryck den förste vill förmedla (Goffman 

2014:13-16). 

3.2.2 Fasad 

Under ett framträdande måste aktören upprätthålla det Goffman kallar för “fasad” som 

innefattar de uttrycksfulla tillbehör som används av aktören under framträdandet, exempelvis 

kläder och gester men även sådant som inte går att förändra såsom kön, ålder eller utseende. 

Eftersom dessa attribut fungerar olika delar Goffman upp dem i “uppträdande” och “manér”. 
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Uppträdande är den faktor som upplyser om aktörens sociala status, om personen till exempel 

arbetar eller är ledig. Manér hänvisar till den roll i interaktionen som aktören har för avsikt att 

spela och här innefattas exempelvis hållning eller rörelsesätt (Goffman 2014:30). För att 

fasaden ska ses som sammanhängande bör uppträdande och manér överensstämma med 

varandra (ibid:31). Goffman menar att fasaden har benägenhet att bli en “kollektiv 

representation” då samma fasad används flera gånger i liknande situationer. Den kan bli 

institutionaliserad och få stereotypa förväntningar på sig oavsett vilka uppgifter som utförs 

(ibid:33).  

3.2.3 Team 

En grupp människor som samarbetar för att framställa en rutin kallar Goffman för “team” 

(Goffman 2014:75). Medlemmarna i teamet är beroende av varandra och bundna av 

förtrolighet där en enskild individ genom sitt handlande kan förstöra framträdandet (ibid:77-

78). För det mesta har teamet en medlem som “regisserar” eller styr framträdandet och denne 

har också ofta i uppgift att se till så att de medlemmar som uppför sig på ett icke önskvärt sätt 

skärper till sig (ibid:89-90).  Tillsammans vill teamet uppnå en gemensam definition av 

situationen och när teammedlemmar inte lyckas samarbeta vid ett framträdande, utan en av 

dem uppför sig olämpligt, kallar Goffman dessa situationer för “scener”. När ett team inte 

samarbetar på ett bra sätt får publiken insyn bakom kulisserna och de kan få en känsla av att 

någonting är fel med framträdandet (ibid:184). 

  
Teammaskopi är en kommunikationstyp som är oförenlig med det intryck som officiellt 

upprätthålls av teamet under interaktionen. Det betyder att aktörerna i gruppen säger saker på 

ett sätt som inte är förenligt med deras definition av situationen och därigenom står de i 

maskopi till varandra (Goffman 2014:156-157). Det kan exempelvis vara att viska eller tala ett 

språk som den andre inte förstår. 

3.2.4 Regioner 

Regioner definieras enligt Goffman som områden avgränsade så att de inom regionen inte kan 

bli hörda eller sedda av någon utanför regionen. Främre regionen benämner Goffman den plats 

där framträdandet äger rum (Goffman 2014:97) medan den bakre regionen syftar till den plats 

där rekvisitan till den främre regionen förvaras och aktörerna kan slappna av och vila från sitt 

uppträdande. De främre och bakre regionerna skiljs åt av en skiljevägg för att ingen 
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utomstående ska kunna ta sig in i den bakre regionen (ibid:103) där aktörerna har skalat av sig 

sin fasad. Om någon obehörig kommer in i den bakre regionen kallar Goffman det för olägligt 

intrång (ibid:182-183), vilket medför att aktörerna som befinner sig där, utan fasad och utanför 

sin roll, inte kan upprätthålla det intryck som de vill göra på den andre när de befinner sig i den 

främre regionen. 

3.3 Michel Foucaults maktperspektiv 

Nilsson (2008) skriver i boken “Foucault: en introduktion” om Foucaults främsta 

intresseområde makt. Foucaults syn på makt avviker från den traditionella framställningen av 

makt där överlägsenhet och legitimitet är centrala beteckningar, då makt framstår som något 

som ägs eller innehas av någon eller några.  Denna syn menar han leder till att maktproblemet 

kopplas till staten och institutioner vilket han finner felaktigt. Han anser att staten inte är en 

kraftkälla som makten härstammar ifrån trots de resurser som den besitter, alltså kan staten inte 

kontrollera maktrelationernas alla följder. Enligt Foucault är staten en effekt av de 

maktrelationer som möjliggör den.  

  
Foucault såg makt och kunskap som starkt förbundna till varandra - att makt inte kan verka 

utan kunskap och att makt kräver kunskap för att kunna verka. Han fokuserar på det 

relationella mellan makt och kunskap och såg det omöjligt att inneha och äga makt utan att 

utöva den (se Nilsson 2008:83-85). 

  
Makt i det moderna samhället, menar Foucault, handlar inte om lagar utan om normer. Medan 

normer tillhör den disciplinära formen av makt tillhör lagen suveränitetsmakten, som använder 

straff och förbud som redskap (se Nilsson 2008:90). Normalisering som makt används för att 

ordna in någon eller något i det som anses normalt. Makt görs hela tiden och i varje relation 

och Foucault menar att det inte finns några relationer utan makt (ibid:92). Han pratade inte om 

makt som struktur utan ansåg det bäst att studera den på mikronivå i sociala relationer 

(ibid:94). 

  
Foucaults syn på makt kan studeras intersektionellt eftersom varje möte mellan människor är 

beroende av de interagerandes kön, ålder eller etnicitet/ras (se Nilsson 2008:93). Foucault såg 

makt som något dynamiskt och föränderligt och menade att den kommer med en 

“osäkerhetsfaktor” som bidrar med effekter som den som utövar makten troligtvis inte hade 
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förutsett (ibid:86-87). Den som är överlägsen ena stunden kan i den andra vara underlägsen. 

Med makt kommer motmakt och motstånd som Foucault såg som en kreativ process som, på 

samma sätt som ”osäkerhetsfaktorn”, inte kan förutses (ibid:93, 96).  

3.4 Foucault och Goffman 

I artikeln “Between Michel Foucault and Erving Goffman: between discourse in the abstract 

and face-to face interaction” menar Hacking (2004) att Foucault och Goffmans synsätt kan ses 

som komplementära. Det genealogiska perspektivet hos Foucault analyserar strukturer som 

innefattar individer och deras möjligheter till handlande där vissa former av handlande 

möjliggörs medan andra utestängs. Genealogi är en metod som förklarar vår samtid med hjälp 

av historien, genom ett kritiserande förhållningssätt till denna verklighet (se Nilsson 2008:79). 

Hur detta tar sig uttryck i människors liv i vardagen, utelämnas i Foucaults ansats och 

därigenom kan Goffmans perspektiv komma att användas. Goffman tillämpar en etnografisk 

ansats där han ser till människors interaktioner i vardagen, i vilket människors interagerande i 

olika vardagssituationer synliggörs. Genom detta kan man studera individens anpassning till 

vardagslivet inom institutioner där det finns särskilda uppfattningar om hur man ska förhålla 

sig i sitt beteende och i interaktion med andra. Hacking (2004:278) anser att båda perspektiven 

kan användas, att de inte behöver ses som motsatser utan snarare som komplement till 

varandra. Han menar att vi med hjälp av Foucault kan förstå vad som sägs eller kan sägas, vad 

som är möjligt och meningsfullt. Däremot kan han inte hjälpa oss förstå hur detta kan införlivas 

i vår vardag som en del av oss själva (ibid:300). Det är när vi vill ta reda på detta som vi kan gå 

till Goffman och det är först när vi står mellan dessa två herrar som vi kan dra fördelar från 

dem båda.  

4. Metod och material 
I följande avsnitt redogörs för arbetets tillvägagångssätt och dess praktiska utförande. 

Resonemang förs om metodval och eventuella hinder eller svårigheter. Utöver detta kommer 

forskningsetiska aspekter att beröras.  

4.1 Val av forskningsmetod  

För att börja studera fältet behöver forskaren en inträdespunkt (Aspers 2011:76). Vår 

inträdespunkt i fältet var Livsmedelskontrollen inom Stockholms Miljöförvaltning som 
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efterfrågade en studie om förekomsten av diskriminering inom Livsmedelskontrollens 

verksamhet. Efter vår första observation insåg vi att diskriminering under inspektion är svårt att 

se under vår begränsade uppsatstid men vi såg mycket annat i interaktionen mellan 

livsmedelsinspektör och restaurangägare och -personal och valde därför att fokusera på de 

aspekterna istället. Eftersom en studie önskades av Miljöförvaltningen och de sedan godkände 

vår uppsatsidé fick vi relativt snabbt acceptans i fältet, vilket är en förutsättning för att bedriva 

mellanmänsklig forskning som denna (ibid:66). Mellanmänsklig forskning bygger på 

etnografiska metoder vilket betyder att forskaren interagerar med dem som studeras (ibid:21) 

och den etnografiska forskningen är alltid kvalitativ (ibid:14).  

 

Vi valde en kvalitativ ansats till utförandet av studien för att få en djup förståelse för 

livsmedelsinspektörernas arbetssituation och yrkesroll, med fokus på interaktionen mellan 

livsmedelsinspektörer och restaurangägare och -personal. Vi tror inte att detta hade varit 

möjligt att få med en kvantitativ ansats som är baserad på siffror snarare än relationer och 

upplevelser (Trost 2010:32). Kvalitativ orienterad forskning handlar om att nå förklaring 

genom att förstå ett fenomen, i vilken man som forskare interagerar med aktörerna inom 

forskningsfältet. Vår studie är baserad på intervjuer, samtal och observationer med syfte att få 

ett brett perspektiv (Aspers 2011:13-14). Samtalen är korta pratstunder till och från 

inspektionerna där samtalsämnet inte var bestämt. De kunde till exempel handla om vad vi går 

för utbildning till att sedan komma att beröra inspektörens utbildning eller en tidigare 

inspektion. Till en början arbetade vi induktivt med materialet vilket betyder att vi utifrån vår 

insamlade empiri utvecklade teorier (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014:25) och inte hade våra 

teorier klara från studiens början. När vi sedan fann lämpliga teorier så arbetade vi även 

deduktivt genom att testa våra koder och teman, som genererats ur teorierna, mot våra data. 

Denna pendling mellan induktion och deduktion kallas abduktion (ibid:67).   

4.2 Urvalsprocess 

Då vi från början var intresserade av att jämföra kvinnliga och manliga livsmedelsinspektörer 

ville vi följa med på fyra inspektioner med kvinnor och fyra inspektioner med män från 

Miljöförvaltningen inom Stockholms stad. Till en början valde vi att fokusera och avgränsa oss 

till kön men senare fann vi att flera dimensioner som ålder och etnicitet/ras hade inverkan på 

interaktionen och valde att även inkludera dessa i studien. Eftersom vår studie från början 

bygger på en önskan från Miljöförvaltningen har ett bekvämlighetsurval gjorts då vi genom vår 
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kontakt fick tillgång till informanter att följa med ut i fältet (Trost 2010:140). Vår kontakt 

frågade vilka anställda som var intresserade att delta i studien och därefter fick vi kontakt med 

de intresserade. Detta tilldelande av informanter var önskvärt från vår sida då vi ville följa med 

lika stort antal män som kvinnor på inspektion för att få en så rättvis och trovärdig bild av 

arbetssituationen som möjligt, vilket är viktigt i en kvalitativ studie (Hjerm m.fl. 2014:83). 

Enligt våra kontakter på Miljöförvaltningen är ungefär 75 procent av livsmedelsinspektörerna 

på Miljöförvaltningen i Stockholms stad kvinnor vilket gör urvalet av män begränsat. Vi bad 

även om att inspektionerna skulle ske på restauranger där inspektörerna inte hade varit tidigare 

för att vi inte ville att de interagerande skulle ha träffats förut.   

4.3 Informanter och observerade restauranger 

Nedan följer en kort redogörelse för våra informanter med kön, ålder och anställningslängd 

samt information om var våra observationer genomfördes.  

 

Alla våra informanter arbetar som livsmedelsinspektörer vid Miljöförvaltningen inom 

Stockholms stad. En av våra kvinnliga informanter var 35 år och hade varit verksam som 

livsmedelsinspektör inom Stockholms stad sedan april 2016. Den andra kvinnan var också 35 

år och hade arbetat som inspektör sedan augusti i år. Våra manliga informanter var 27 och 28 

år gamla och hade båda arbetat som livsmedelsinspektör i ca 2,5 år. 

 

Observationerna genomfördes på åtta olika restauranger i Stockholms innerstad. En av dem var 

en lunchrestaurang som tillhörde en större koncern med många olika restauranger och just 

denna restaurang låg på ett kontor där inga utomstående kan komma in. En annan av 

restaurangerna var en lunch- och kvällsöppen pub som låg på en shoppinggata och en tredje var 

en lunch- och kvällsöppen restaurang placerad på en lugnare gata. En av restaurangerna med 

tillhörande bar som även den var lunch- och kvällsöppen, låg belägen på en shoppinggata. En 

annan av de besökta restaurangerna låg i anslutning till Stockholms centralstation. Den femte 

restaurangen var ett kebabställe i ett gathörn vid en trafikerad gata och en sjätte restaurang låg i 

centrala Stockholm där det rör sig många tjänstemän.  

4.4 Tillvägagångssätt 

Vi samlade in vårt empiriska material i två omgångar. För att få kunskap om hur en inspektion 

med livsmedelskontrollen går till var vi med på två inspektioner innan vi började skriva vår 
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uppsats. Dessa skedde en förmiddag i slutet på oktober 2016, varade i ungefär 45 minuter 

vardera och kan ses som en förstudie. Att få tillgång till fältet på detta sätt innan vi satte igång 

på riktigt var värdefullt för oss då vi fick chans att se om vårt ämne och våra frågeställningar 

fungerade och det gav oss en överblick över fältet (Aspers 2011:75).  

 

Vår huvudsakliga insamling av det empiriska materialet skedde i mitten av november 2016 

under tre förmiddagar då vi genomförde sex inspektioner samt två intervjuer. Inspektionerna 

tog mer eller mindre en timme där förberedelser, inspektion och samtalen efteråt om hur 

inspektionen gått, inkluderats. Vi har dessutom haft mejlkontakt med informanterna för att i 

efterhand få förtydligande svar på frågor och funderingar som vi har haft under det senare 

arbetet med studien. Vi har varit med på fyra observationer vardera samt gjort en varsin 

intervju. 

 

Efter att allt material var insamlat och nedskrivet gjordes en kodning av det. Att koda betyder 

att man grovt ordnar materialet i mindre delar, så kallade koder (Aspers 2011:165). Först gick 

vi igenom våra observationer, därefter intervjusvar och slutligen memos från samtalen. Memos 

är noteringar i form av minnesanteckningar (Hjerm m.fl. 2014:51). Några av de koder vi kom 

fram till var språk, ålder, kön, bemötande, roll, kommunikation, och särskiljande. Koderna kom 

vi fram till genom att läsa igenom vårt material flera gånger och markera de passager som 

handlade om samma sak med samma färg. Denna typ av kodning kallas för marginalmetoden, 

vilken är relativt enkel och snabb och gör materialet överskådligt (Aspers 2011:185). 

 

Efter kodningen sorterades materialet i teman vilket syftar till att finna de mest betydelsefulla 

mönstren i materialet utifrån de koder vi arbetat fram. Vidare blir detta viktigt i analysen då 

våra teman ligger till grund för vår analys för att öka förståelsen för det vi studerar (Hjerm m.fl. 

2014:38-41). Väl i analysen pendlade vi mellan teori och empiri vilket Aspers (2011:217) 

förespråkar, här hade vi även den tidigare forskningen i åtanke för att kunna göra djupare 

analyser. När vi fann vår analys tillräckligt omfattande drog vi slutsatser utifrån det.  

4.4.1 Intervjuer 

De två intervjuerna var på tjugo minuter vardera och semistrukturerade, vilket betyder att vi 

hade färdiga frågor som vi ställde men samtidigt fanns det plats för följdfrågor beroende på vad 

informanterna svarade (Aspers 2011:143). Vi ville i den mån det var möjligt, inte detaljstyra 
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intervjuerna och skapa begränsningar för informanterna att nå ut med sitt perspektiv, eftersom 

det var deras perspektiv vi hade för avsikt att komma åt.  

 

Trovärdighet och tillförlitlighet är två av många bedömningskriterier i en kvalitativ studie 

(Hjerm m fl. 2014:83). Något vi känner har haft inverkan på trovärdigheten och 

tillförlitligheten i vår studie är det faktum att två av våra informanter varit anställda så pass 

lång tid att de inte längre verkar reflektera över och notera händelser som utspelar sig under 

inspektion. Arbetet verkar ha blivit en vana så pass att det går per automatik och tveksamma 

aspekter inte längre uppmärksammas. Detta kan leda till att saker vi anser vara intressanta har 

förblivit osagda under samtal och intervju på grund av att de inte ser händelserna ur samma 

perspektiv som vi.  

4.4.2 Observationer 

Innan intervjuerna ägde rum deltog vi i livsmedelskontroller för att observera. Vi följde med 

livsmedelsinspektören till en restaurang och presenterade oss för restaurangägare och -personal 

och bad om godkännande att få närvara vid livsmedelskontrollen. Vi berättade att vi kom från 

Södertörns högskola och var med för att studera inspektörens arbetsmiljö. Därefter gjorde både 

vi och inspektören ett ombyte av kläder och under observationen förde en av oss, i tystnad, 

anteckningar om interaktionen mellan livsmedelsinspektören och restaurangägaren och -

personal, medan den andra endast observerade och skrev ned sina tankar i efterhand. Genom att 

anteckna får man som forskare en översikt och djup av fältet, anteckningar kan både tas i nära 

anslutning till fältet men också inom det. Våra fältanteckningar beskriver bland annat vad som 

hände i fältet och vad som sades och när, vilket omvandlar händelserna i fältet till empiriskt 

material som sedan analyseras i syfte att besvara vår forskningsfråga. Oavsett vilken 

anteckningsmetod man väljer att använda är det en god idé att ta fältanteckningar för att inte gå 

vilse i fältet (Aspers 2011:121-123).   

 

Det finns en viss problematik och risk vid val av observation som metod. Det är viktigt att man 

är engagerad i fältet men inte blir för involverad i det. Det vill säga att man inte förloras in i 

fältet man vill undersöka utan lyckas behålla distans till det (Aspers 2011:110). En annan 

problematik är att man genom sin närvaro i fältet såväl som vid intervjuer, har inverkan på 

individerna och fältet. Detta påverkar också vad man finner om det (ibid:116). Vi har haft detta 

i beaktning men anser att observationer och intervjuer var det mest lämpliga sättet för oss att 

genomföra vår studie. För att ta reda på hur inspektören och restaurangägare och -personal 
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interagerar behöver man vara på plats och observera, vid samtal och intervjuer redogörs inte 

alltid för subtila, omedvetna handlingar.      

4.5 Forskningsetiska aspekter  

Forskningsetiken togs i åtanke under hela insamlingsfasen då vi som forskare har ett etiskt 

ansvar att förhålla oss till. En viktig aspekt inom forskningsetiken är frågor om individer som 

medverkar och bidrar till insamlingen av forskningen och vad man bör ta hänsyn till i kontakt 

med dessa informatörer (Hermerén 2011:16).  

 

Vårt val av ämne grundades i att Stockholms stad hade ett önskemål om att några studenter 

skulle undersöka Miljöförvaltningens Livsmedelskontroll och förekomsten av diskriminering. I 

samband med detta fick vi tillgång till fältet genom verksamheten. Vi blev inte finansierade i 

form av bidrag från Stockholms stad och blev på så vis inte bundna och styrda av 

verksamhetens eventuella egna intressen (Hermerén 2011:36). Vi utformade studien relativt 

fritt utifrån Miljöförvaltningens önskemål eftersom den också måste fungera som vårt C-

uppsatsarbete. Vi har inte varit i kontakt med några informatörer under arbetets gång utöver 

inspektioner, intervjuer och mejlkorrespondens där vi har tagit initiativet. Vi har inte låtit 

Miljöförvaltningen ta del av materialet under arbetsprocessen då vi inte anser det finnas några 

etiska skäl till det. Detta rekommenderas av Vetenskapsrådet (2002:15) endast om det 

föreligger etiskt känsliga avsnitt i studien.  

 

Våra informanter var sedan tidigare informerade om att de skulle vara föremål för ett 

forskningsprojekt då vi sedan en tid tillbaka hade mejlkontakt med verksamheten. När vi 

genomförde våra intervjuer presenterade vi oss ytterligare och förklarade vad en medverkan 

skulle innebära för de inblandade. Innan intervjuerna väl påbörjades bad vi om medgivande att 

ställa frågor men även tillåtelse att spela in intervjuerna i syfte att transkribera dem. Utöver det 

informerades informanterna om sina rättigheter att avbryta eller i ett senare skede ångra sin 

medverkan (Hermerén 2011:43). Vid inspektionerna där deltagande observation gjordes, 

presenterade vi oss till alla delaktiga i restaurangen i form av namn, var vi kom ifrån och varför 

vi var där (ibid:46).  

 

En problematik med att undersöka en verksamhet, och mer specifikt en enhet, är att de som är 

verksamma inom den riskerar att känna igen varandra, vilket innebär att en intervju kan 
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identifieras med en viss individ. Därmed har någon anonymitet inte utlovats informanterna då 

vi inte kan säkerställa detta. Konfidentialitet har däremot tillämpats då obehöriga inte kan få 

tillgång till personuppgifterna. Aspekter som inte är relevanta för vår undersökning som till 

exempel en restaurangs skick eller ovidkommande information om informanten har inte 

antecknats och faller under tystnadsplikten (Hermerén 2011:66-68). 

5. Resultat och analys 
I kapitlet om tidigare forskning tog vi upp Brottsförebyggande rådets rapport (2016) som 

påvisar att trakasserier är den mest förekommande kategorin inom otillbörlig påverkan vid alla 

undersökta myndigheter och Horn af Rantziens rapport (2014) som pekar på att 

livsmedelsinspektörer i låg grad utsätts för trakasserier eller hot men att det inträffar emellanåt. 

I Skaus avhandling (2007) ligger fokus på de dilemman, exempelvis maktrelationen, som 

professionella hjälpare måste hantera i mötet med en klient och Sörensdotters studie (2008) om 

hemtjänstpersonal skildrar bland annat relationen mellan anställda och klienter, hur de 

anställda upprätthåller en fasad mot klienterna för att inte låta sina riktiga känslor, till exempel 

stress, skina igenom. Dessa tidigare studier berör däremot inte hur interaktionen kan förstås 

utifrån ett intersektionellt perspektiv med fokus på de mer subtila handlingarna vilket är det vi 

har för avsikt att undersöka. Vi kommer i följande avsnitt presentera och analysera vår empiri 

utifrån våra teoretiska ramverk och tidigare forskning under rubriker som grundats i våra 

teman.  

5.1 Språk som maktmedel 

Att inspektör och restaurangägare och -personal förstår varandra är av största vikt vid 

livsmedelskontroll. Eftersom inspektion endast genomförs ett fåtal gånger per år måste 

inspektören lita på informationen som restaurangägaren och -personalen ger, förstår dem inte 

varandra blir arbetet svårt att utföra.  

 

Vid merparten av inspektionerna vi närvarade på pratade restaurangägaren och -personalen ett 

annat språk än svenska med varandra någon gång under inspektionen. De los Reyes och 

Mulinari (2005) menar att språk kan vara ett uttryck för makt och Foucault framhåller att 

kunskap och makt är tätt sammanbundna och inte kan verka utan varandra (se Nilsson 2008). 

Att restaurangägaren och -personalen använder ett annat språk än svenska under inspektionerna 

kan vara ett uttryck för makt eftersom inspektören, troligtvis, inte förstår vad som sägs. Vid en 
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inspektion kunde bara restaurangägaren svenska och då är det givet att de talar ett annat språk 

sinsemellan men i andra situationer blir det ett uttryck för makt. Goffman (2014) kallar denna 

typ av uppträdande för teammaskopi då restaurangägaren och -personalen tillsammans bildar 

ett team som i samförstånd sänder signaler emellan sig som de utanför teamet, i detta fall 

inspektören, inte förstår. För restaurangägaren och -personal kan samtal på det egna språket 

också utgöra en trygghet när de under inspektionen känner sig övervakade. Att prata ett språk 

de behärskar bra utan att inspektören förstår kan ge ett lugn i en situation de känner att de inte 

har full kontroll över. Under intervjuerna uppgav båda informanterna att språket kan vara ett 

hinder i arbetet.  

 

Det svåra är när de pratar hyfsat bra och man tror att de förstår grejer som de kanske inte 

gör. De själva vill få fram att de kan bra svenska och där kan det bli missuppfattningar 

vilket har hänt och kommer hända igen. När de är jättedåliga märker man att de inte förstår 

vad man säger. (Informant 1)  

 

Citatet visar tydligt att livsmedelsinspektören innehar en formell makt då restaurangägare och -

personal låtsas ta in information när de i själva verket inte begriper språket till fullo. Vår 

tolkning är att de inte vill förlora sin fasad och därför vill visa att de kan bra svenska. 

Förståelse är nyckeln för ett gott samarbete och för att i ett senare skede kunna åtgärda 

eventuella anmärkningar. Att restaurangägare och -personal låtsas förstå information är 

problematiskt då det skulle kunna resultera i att anmärkningar inte åtgärdas så snabbt som de 

kunde gjorts om de förstått allt som sades. Konsekvenserna av detta kan bli fler återbesök och 

därmed en ökad kostnad för restaurangen. Att de trots detta agerar som att de förstått och tagit 

till sig information skulle kunna bero på att de anser sig inte ha något annat val än att låtsas 

förstå. Vi tänker också att det från båda parter upplevs obekvämt att i kommunikationen 

upprepa sig och ifrågasätta och att det, främst för restaurangägare och -personal, uppstår en 

form av stress. En annan tolkning är att lunchruschen ofta är igång på restaurangerna och att 

restaurangägare och -personal vill att inspektionen ska ta så lite tid i anspråk som möjligt.  

 

Inspektörerna har möjlighet att ta med sig en tolk men enligt våra informanter är detta något 

som sällan utnyttjas.  Att restauranger med ägare eller personal som inte förstår svenska så bra 

får anmärkningar som egentligen är lätta att åtgärda är ett strukturellt problem eftersom de, på 

grund av språkförbistringar, har svårare att tillgodogöra sig det inspektören säger än ägare och 

personal som kan svenska. Att inte använda tolk i de fall där det hade varit nödvändigt för 
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bästa möjliga utfall, bidrar till upprätthållandet av detta strukturella problem. Däremot finner vi 

det samtidigt problematiskt att boka tolk i förväg eftersom inspektionerna sker oanmält och det 

inte går att anta att en viss restaurang, som exempelvis en italiensk restaurang, har 

italiensktalande restaurangägare och -personal som inte kan prata eller förstå svenska. Det blir 

att upprätthålla föreställningar om etnicitet/ras (De los Reyes & Mulinari 2005) när man antar 

att restaurangägare och -personal för en restaurang som representerar ett visst lands mat, själva 

ursprungligen kommer därifrån. Det riskerar skapa föreställningar om människors härkomst 

och blir en gissningslek där subjektiva antaganden kan resultera i fördomsfulla bedömningar. 

5.2 Att anspela på ålder och kön 

Precis som i Horn af Rantziens studie är våra informanter relativt unga, alla är födda under 

1980-talet och alla har arbetat inom Stockholms Miljöförvaltning kortare än fem år. Att åldern 

har betydelse för hur inspektören bemöts tas upp i Brottsförebyggande rådets rapport där det 

redovisas att majoriteten av de utsatta tjänstemännen är under 40 år medan de över 60 år är 

minst utsatta. Detta förklaras med att de äldre är mer erfarna och har en högre gräns för vad de 

betraktar som påverkansförsök jämfört med yngre kollegor, samt att de genom sin långa 

anställningstid har utvecklat ett bemötande som förebygger otillåten påverkan 

(Brottsförebyggande rådet 2016). Att få kommentarer om sin ålder är så vanligt förekommande 

för en av våra informanter att denne inte ens reagerar på det. Vid en inspektion utspelar sig 

denna konversation mellan inspektören och restaurangägaren: 

 

Restaurangägaren: Innan du föddes jobbade jag med kebab. 

Inspektören: Jaså, säg årtalet då så ska vi se… (skrattar) 

Restaurangägaren: (berättar hur länge han arbetat) 

Inspektören: Åh, du hade helt rätt, då var inte jag född. (skrattar) 

 

Att använda sig av ålder på det sätt som restaurangägaren gör i ovanstående situation handlar 

om makt kopplat till sociala positioner och erfarenheter. Genom att påpeka att han har arbetat 

längre än vad inspektören har levt, använder restaurangägaren ålder som maktmedel för att visa 

att han har erfarenhet och kan sitt jobb (Krekula m.fl. 2005). 

 

Under intervjun efter inspektionen berättar inspektören om situationen:  
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Jag tycker man vant sig just när det gäller ålder för det påpekas ju 99 procent av alla 

gånger. [...] Jag reagerade knappt på det där och då. Jag skämtar bort det för så gör jag 

generellt, men egentligen spelar det ingen roll, jag tycker det är bättre än att buffra tillbaka. 

(Informant 1)  
 

Ett sätt att tolka detta skulle kunna vara att skrattet och det humoristiska förhållningssättet 

verkar som en strategi för inspektören att förhålla sig till diskriminering på grund av ålder. 

Skratt och humor lättar upp stämningen och blir ett sätt att komma undan situationen och gå 

vidare utan att behöva kommentera. Eftersom åldern inte är relevant i relation till vad arbetet 

går ut på är det heller inte nödvändigt att lägga vikt vid och tid för diskussion. Det är dessutom 

viktigt för inspektören att upprätthålla en fasad och att då som inspektör inleda en diskussion 

om en personlig och irrelevant fråga riskerar att krackelera fasaden för inspektören.  

 

En av de kvinnliga inspektörerna har, vid en tidigare inspektion, blivit kallad “lilla hjärtat” av 

en manlig kökschef eller restaurangägare som hon upplevde var besvärad över att få avvikelser. 

Vid andra tillfällen har hon mött äldre män som, enligt henne, irriterat sig på lagstiftningen och 

hennes petighet och uttryckligen sagt att de inte gillar när inspektörer kommer. Inspektören 

säger att männen betonar att de kan sitt jobb och vill tala om sitt missnöje över lagstiftningen 

men att de då glömmer bort att inspektören har en yrkesroll och inte är där som privatperson. 

På frågan hur inspektören hanterar oväntat uppförande svarar hon:  

 

Att bli kallad lilla hjärtat gör mig irriterad men jag ignorerar och går vidare. De som inte 

gillar myndigheten irriterar mig inte, för jag tar det inte personligt som jag gör med lilla 

hjärtat. (Informant 2)   

 

Att personen vid situationer som “lilla hjärtat” ignorerar istället för att som när det gäller ålder, 

skämta bort det, tolkar vi som ett sätt att behålla sin fasad utan risk för att den fallerar. Att 

skämta berättigar kommentaren medan ignorans visar att det inte finns plats för fler tveksamma 

uttalanden, det är slutdiskuterat. Att bli tilltalad “lilla hjärtat” är intimt och mer personligt än att 

få en kommentar om sin ålder. Dessutom är det könsstereotypiskt och kan tyckas opassande i 

en arbetssituation. Eftersom att inspektören utför ett ensamarbete kan det förstås som att 

inspektörerna inte vill hamna i konflikt om icke-arbetsrelaterade frågor. Samtidigt har de 

möjlighet i att de själva kan välja ställen att besöka och därför inte behöver återvända för 

inspektion till en plats där de tidigare upplevt obehag.  
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Uttrycket “lilla hjärtat” anspelar på personens upplevda ålder (lilla). I detta fall var personen 

som uttalade orden en man och utifrån informantens berättelse tolkar vi detta uttryckssätt som 

en strategi för att ta makten över situationen. Att referera till någon som liten är att förminska 

personen eftersom ålder i vårt samhälle är förknippat med kunskap och ju äldre desto visare 

(Krekula m.fl. 2005). Genom att uttrycka sig på detta sätt överordnar sig den manlige 

restaurangrepresentanten den kvinnliga inspektören då han anspelar på hennes ålder som yngre 

och därigenom mindre vetande. 

 

Utifrån ett samhällsperspektiv har livsmedelsinspektörerna en formell makt. De har till 

exempel makt att stänga ned restauranger som inte sköter sig och möjligtvis kan detta förklara 

nervositeten som uppstår när inspektörerna träder in. Samtidigt undergrävs makten i 

interaktionen med restaurangägare och -personal i mikrosituationer där yttre attribut hos 

livsmedelsinspektörerna kommenteras. Den formella makt som inspektörerna besitter utmanas 

alltså i mötet med ägaren eller personalen när personliga kommentarer om yttre attribut ges. 

Som Foucault (se Nilsson 2008) framhåller kan detta vara en sådan aspekt som 

livsmedelsinspektörer trots den formella makten inte kan kontrollera, en så kallad 

osäkerhetsfaktor. 

 

Inspektören upplever att de som muttrar över saker och ting oftast är de som inte har anledning 

att göra det. De arbetar på ställen som inte har några speciella avvikelser, är män närmare 60 år 

och har arbetat med livsmedel i väldigt många år. Inspektören funderar vidare på att yngre 

personer inte uttrycker missnöje i lika stor utsträckning och menar att det kanske har att göra 

med att de äldre inte är vana vid att bli tillsagda eller ifrågasatta. Genom att ifrågasätta beslut 

och anmärkningar visar de sin kunskap och erfarenhet som är förknippat med ålder. Som 

Foucault (se Nilsson 2008) menar kommer makten alltid med motmakt och i detta 

sammanhang tar det sig uttryck genom restaurangägare och -personalens ifrågasättande, 

makten är relationell och det är det som gör motståndet möjligt. Vi tolkar detta som ett sätt för 

restaurangägarna eller -personalen att försöka ta makten över situationen. Denna typ av 

motstånd i form av ifrågasättande är ingenting som vi uppmärksammade under våra 

observationer utan något som kom fram under intervjuer och samtal.  
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5.3 Undvikande och kompisrelationer 

Inspektörerna berättar att det finns platser som de undviker på grund av tidigare erfarenheter. 

En av inspektörerna undviker helst finkrogar med utnämningar och stjärnor då hon upplever att 

de som arbetar där är aviga och ser ned på inspektören. Hon menar att de har en 

“översittarmentalitet” som hon har svårt att hantera och att de kan vara spydiga men sällan 

aggressiva. Ofta är nedlåtenheten dold eller implicit men ibland sker den öppet. Inspektören 

berättar att hon bara träffat män som beter sig på detta vis. En annan inspektör anser att 

restaurangägare och -personal på Östermalm oftare ifrågasätter och är snofsiga för att de anser 

sig kunna allting. Samma inspektör undviker restauranger i närheten av bostaden med risk för 

att bli igenkänd.  

 

Det ovannämnda säger oss att det finns en förbindelse mellan klass och område där Östermalm 

som en plats med finare krogar har en karaktär och atmosfär som livsmedelsinspektörerna 

gärna undviker. Ovanstående uttalanden påminner om det Holmqvist (2015) skriver om 

Djursholm, som är ett samhälle där ekonomisk rikedom och status visar på att man “lyckats i 

livet”. Det rykte och namn man förknippas med är “allt” och framgång hänger för det mesta på 

den sociala förmågan i arbetslivet (Holmqvist 2015:465). En polis berättar att det finns en idé 

om Djursholm som en egen värld med egna regler och lagar (ibid:241). Invånarna har koll på 

lagstiftningen och sina rättigheter mer än poliserna själva och myndighetspersoner ska agera 

flexibelt och smidigt enligt invånarnas förväntningar (ibid:465-467). Detta finner vi också kan 

förklara fenomenet att livsmedelsinspektörer gärna tar avstånd ifrån restauranger på Östermalm 

och andra typer av finkrogar. Att upprätthålla en fasad och utföra livsmedelskontroll blir 

troligtvis svårt när platsen uppfattas som högklassig och restaurangägare och -personal anser 

sig veta bättre än inspektören. En tolkning är att ägare och personal på dessa restauranger ser 

ned på yrket eller tar illa vid sig när de ska bli granskade och möta eventuell kritik. Det skapas 

en stämning som påminner om ett citat i Holmqvist studie (2015:468): “[...] bra om man som 

servicepersonal är framåt och företagsam [...]. Men man ska alltid veta sin plats och vem som 

är ens överordnade.” Livsmedelsinspektörerna släpps in men får göra sitt jobb på 

restaurangägarens och -personalens premisser. Det finns en problematik i att personalen vid en 

statlig myndighet undviker vissa områden, det skapar fördomar om platser och dem som 

arbetar där. 
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Vissa kommer och är lite ”tjena tjena” och då byter jag ställe för jag känner att det blir 

konstigt, även fast jag inte träffar personen privat, för vissa funkar det jättebra och då är det 

inget problem. Men ibland blir det lite kompisaktigt. (Informant 1) 

 

När inspektörerna har “en dålig dag”, menar hälften av informanterna att de söker sig till 

restauranger som de har varit på tidigare och där de inte stött på problem. Vi tolkar det som att 

det är enklare för inspektören att styra intryck och upprätthålla en fasad när de vet ungefär hur 

framträdandet kommer att gå till och att de då kan vara professionella utan större ansträngning. 

Genom att välja “enklare” restauranger att besöka är risken mindre att råka ut för oförutsedda 

händelser. På så sätt undviker inspektören att uppförande och manér går isär vilket enligt 

Goffman (2014) skulle förstöra deras framträdande. Till hjälp för att upprätthålla sin fasad har 

inspektörerna till exempel kläder i form av huvudbonad, rock och skoskydd, men också 

redskap som termometer och pärm med exempelvis tidigare anmärkningar samt lagar och 

regler. Dessa attribut visar på inspektörernas sociala status, att de arbetar. Restaurangägare och 

-personal har också för att upprätthålla sin fasad olika kläder beroende på ansvarsområde. 

Ägarna har exempelvis i vissa fall “vardagliga” kläder som jeans, smycken och skjorta, medan 

kockarna och servitörer har ombyte som förkläde, byxor, överdel, huvudbonad och skor.  

 

Hur inspektörerna interagerar blir också av betydelse i syfte att upprätthålla fasaden och få 

manér och uppträdande att hänga ihop, precis som i exemplet med omsorgsarbetare som 

Sörensdotter (2008) skriver om. Omsorgsarbetare intar en roll i arbetet och ändrar beteende och 

anpassar sig beroende på vem de är i kontakt med. Men medan de djupa relationerna 

omsorgsarbetare och vårdtagare emellan leder till att den professionella masken läggs åt sidan, 

verkar masken bli av ännu större vikt för inspektörerna i liknande fall. Genom att undvika 

särskilda restauranger blir det tydligt att inspektörerna gör det med anledning att de inte vill 

förlora sin fasad eftersom att de vill att deras framträdande ska ge ett korrekt intryck hos 

observatörerna (restaurangägare och -personal). Att gå till en restaurang där restaurangägare 

och -personal försöker ha en kompisrelation försvårar inspektörens arbete och därigenom 

dennes försök att upprätthålla en professionell fasad.  

 

Vi har själva observerat att det finns en viss skillnad i hur inspektörerna uppträder under 

inspektion och utanför. På promenaderna innan vi besökte de olika restaurangerna var 

stämningen personlig och avslappnad men så snart vi klev in genom restaurangdörren och 

inspektören klädde på sig rock och huvudbonad iklädde de sig samtidigt den professionella 
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masken. Vid båda tillfällena var inspektörerna professionella men genom att träda in på någon 

annans territorium blir det ytterligare en dimension att ta hänsyn till. Däremot upplevde vi att 

inspektörerna i viss mån bidrar till att skapa kompisrelationen som beskrivs ovan genom sättet 

de interagerar på. De skapar ett sådant intryck, främst då de är skämtsamma. Vi ser det som ett 

försök att motverka stelheten i interaktionen genom vilken kompisrelationen blir en 

konsekvens. Följden av inspektörernas handlingar, som syftar till att lätta upp stämningen, blir 

sådan som inspektören inte förutsett. Detta är vad Foucault kallar “osäkerhetsfaktorer” och 

betyder att handlingar får andra effekter än vad som var avsett (se Nilsson 2008). 

Styrkeförhållandet förändras så till den grad att inspektörerna vid senare tillfällen väljer att inte 

besöka restaurangen igen på grund av att det uppkommit en slags kompisrelation.   

5.4 Intrycksstyrning 

Vid alla inspektioner skämtar och kallpratar inspektörerna med restaurangägare och -personal 

och detta tolkar vi som ett sätt att göra intrycksstyrning (Goffman 2014). Det är ett sätt för 

inspektörerna att lätta upp stämningen som till en början kan kännas något stel och trevande. Vi 

tolkar det som ett sätt för inspektörerna att skapa en god stämning och för deras egen skull 

underlätta arbetet. De är beroende av restaurangägare och -personal för att kunna utföra 

inspektionen på bästa sätt och frågor och svar är en huvudsaklig del i arbetsprocessen.  

 

Livsmedelsinspektörerna är en grupp individer som använder ungefär samma fasad varje gång 

de inspekterar en restaurang. Genom denna återupprepning bildas en kollektiv representation 

som är gemensam för alla inspektörer (Goffman 2014). Den kollektiva representationen för 

livsmedelsinspektörer resulterar i stereotypa förväntningar för hur en livsmedelsinspektör är 

och denna bild kan medverka till restaurangägarens och -personalens reserverade uppträdande. 

Vi kan anta att den kollektiva representationen för livsmedelsinspektörer består i 

kontrollerande myndighetsutövning med makt att påverka restaurangens verksamhet och inte 

förrän inspektören har hunnit visa upp sin personliga yrkesroll slappnar restaurangägare och -

personal av.  

 

Det här mönstret fann vi också bland restaurangägare och -personal som även de använde sig 

av intrycksstyrning genom kallprat och skämt. Vi såg det som ett sätt för dem att visa att de har 

koll på situationen och att det inte finns något att anmärka på. Om det finns saker att anmärka 

på så säger de utan att ifrågasätta att de löser det och förklarar gärna åtgärderna, hur de ska 
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göras och om hur länge. De visar ett gott uppförande i interaktion med inspektören för att visa 

på att de har väl hand om restaurangen och att de bryr sig om den. Kanske som ett sätt att 

påverka livsmedelsinspektörens intryck av dem, vilket de i sin tur tror påverkar bedömningen 

av restaurangen. Det är intressant hur de flesta restaurangägare och -personal skämtar och 

kallpratar som beskrivet ovan men att ägare och personal på så kallade finkrogar är arroganta 

och icke-samarbetsvilliga. Ett sätt att tolka det på är att de anser sig veta bäst och inte finner 

livsmedelsinspektörerna som ett hot, eller att de inte har restaurangen som sitt “levebröd” och 

därför känner att de inte har allt att förlora. I relation till Djursholm (Holmqvist 2015) kan ett 

sätt att tolka detta på, vara att finkrogar och fina områden precis som samhället Djursholm ser 

ryktet som “allt” och därför inte vill ha anmärkningar eller inspektörer som rör sig i 

restaurangen då det kan ge upphov till dåliga rykten. Samtidigt är ett annat sätt att tolka det att 

de har ett så gott rykte att de inte påverkas av livsmedelskontrollens bedömningar och därför 

inte bemödar sig om att skapa en lättsam stämning. 

5.5 Mannen som norm 

Vad gäller restaurangägare och -personalens kön är majoriteten män enligt informanterna. En 

informant berättade i ett samtal att hon upplevde att 75 procent av de hon bemöter i köken är 

män och en annan menade att köken har tendens att ha “grabbig stämning”. Kön verkar ha en 

påverkan på bemötande enligt en av de kvinnliga inspektörerna, anteckningar hann inte tas 

under samtalet så kontakt återtogs via mail för att utesluta missförstånd.  

 

Jag tycker att det främst är i invandrartäta områden som man kan bli bemött på ett 

annorlunda sätt pga. av sitt kön (i detta fall som kvinna). Årsta partihallar är väldigt 

mansdominerade. Det behöver inte betyda att bemötandet är negativt/otrevligt utan 

annorlunda än vad man är van vid. T.ex. när man gör inspektioner i Årsta Partihallar och 

går med en manlig inspektör, är det många verksamhetsutövare som främst tilltalar den 

manliga inspektören, d.v.s. när de svarar på frågor så är det den manliga inspektören som 

de har ögonkontakt med. Eller om de vill ha svar på en fråga eller lösa ett problem så 

vänder de sig till mannen. Det känns lite grann som att de tror att kvinnan är mannens 

assistent. Sen har jag hört, men inte upplevt själv, att det finns något enstaka ställe som 

inte har velat släppa in kvinnliga inspektörer i sitt kök. Men detta är som sagt bara något 

som jag hört och inte upplevt själv. (Informant 3) 
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Genom att referera till Årsta Partihallar som en invandrartät plats rasifierade informanten 

personerna som arbetar i området samtidigt bekönas platsen genom att den definieras som 

mansdominerad. Att det går rykten om att kvinnor inte släpps in på inspektion skulle kunna ses 

som en föreställning om etnicitet/ras där man genom användandet av begreppet “invandrartäta 

områden” drar en skiljelinje mellan “vi” och “dem”. Vi tolkar det som att det i det specifika 

Årstaområdet råder en kultur där kvinnor inte ses som yrkesarbetare och att det inte per 

automatik behöver vara “invandrarmän” som har denna syn, utan att det är mansdominansen i 

sig i området som skapar föreställningen. Även i Djursholm råder en kultur med tankar om 

kvinnor som hemmafruar och den upprätthålls genom människors interagerande. Trots att 

dessa två områden kan anses skilja sig åt återfinns likheter gällande skapandet av 

föreställningar om kvinnor i arbetslivet och därmed fördomar. Medan det i Djursholm är en 

fråga om kön och skapande av manliga och kvinnliga stereotyper råder samma typ av skapande 

och stereotypa föreställningar om etnicitet/ras och främst invandrarmän i Årstaområdet. 

Informanten upplever att arbetare inom Årsta partihallar har en annorlunda kvinnosyn, när det i 

själva verket, såväl som i Djursholm kan vara en fråga om en kollektiv kultur där kvinnor inte 

ses som yrkesarbetande.  

 

I Djursholm finns det enligt Holmqvist (2015:412) en kultur av kvinnor som hemmafruar och 

en accepterad föreställning om att kvinnor inte ska jobba trots att de i själva verket kan ha 

ägnat flera år till utbildning. Detta är ett nutida exempel på den underordning kvinnor har haft 

och i viss mån fortfarande har i arbetslivet (De los Reyes & Mulinari 2005). Det hjälper oss 

förstå varför kvinnor kan ses som assistenter i vissa områden och varför de tycks ha eller 

tenderar att ha mer “undergivna” positioner än män. I både Djursholm och de områden som vår 

informant talar om, ser man kvinnan ur ett stereotypiskt perspektiv och behandlar henne 

därefter. 

 

Ovanstående citat menar vi kan kopplas till föreställning om mannen som norm och kvinnan 

som beroende av honom (Hirdman 2003). Eftersom mannen ses som norm i samhället och 

kvinnor genom historien har varit assistenter om de arbetat, kan en del individer inte se 

kvinnan som myndighetsutövare utan hans assistent. I relationen mellan restaurangägare och -

personal och en manlig och en kvinnlig inspektör, tilldelar sig de restaurangarbetande männen 

makt över den kvinnliga inspektören genom att se henne som assistent. Kvinnans auktoritet 

undermineras när restaurangägaren och -personalen betraktar henne som en assistent och det 

visar på att de ordnar in män högre i hierarkin än kvinnor, troligtvis för att de ser mannen som 
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norm för vad ett arbete är, precis som De los Reyes och Mulinari (2005) menar. Även om 

kvinnan fortfarande är närvarande och kan arbeta vid sidan om mannen så får hon inte samma 

förutsättningar till interaktion som är en viktig del i arbetsprocessen. De sämre 

förutsättningarna den kvinnliga inspektören får i dessa situationer är ett uttryck för det som 

Hirdman (2003) menar är begränsningar som leder till skilda villkor för män och kvinnor. 

Frågan är hur väl hon kan utföra sitt arbete när hon förminskas till en assistent. Här spelar det 

ingen roll om hon, i rollen av en myndighetsperson, har lagen bakom sig då det, i enlighet med 

Foucaults antydan, är normen som är makt i det moderna samhället (se Nilsson 2008).   

5.6 Uppförande  

Något som vi lagt märke till och noterat vid alla livsmedelsinspektioner är restaurangägarens 

och -personalens uppförande. Det var vanligt att restaurangägare och -personalen till en början 

var reserverade och i låg grad tillmötesgående när inspektören kom till restaurangen. 

Inspektören upplevdes inte vara önskvärd och situationen tenderade att bli stel. Det kom 

ganska direkt ursäkter om att det var stressigt och att de hoppades att inspektören skulle utföra 

arbetet snabbt och inte ta för lång tid i anspråk. I ett senare skede när inspektören berättade om 

tidigare besök och informerade om kommande, exempelvis om vad som skulle tittas på och hur 

lång tid de antog att det skulle ta, så förändrades uppförandet hos främst restaurangägare men 

även personal. 

 

Det pratades mycket om restaurangen i allmänhet och både positiva och negativa aspekter togs 

upp av inspektören. Skämt var vanligt förekommande från båda parter såväl som samtal om 

exempelvis inspektörens utbildning och arbetsbelastning. Detta ser vi utifrån Foucault (se 

Nilsson 2008) som en strategi av motstånd där livsmedelsinspektörerna går från den formella 

överlägsenheten till att hamna i jämbördig ställning då restaurangägare och -personal jämnar ut 

makthierarkin genom att de tar över rollen som frågeställare när det egentligen är en del av 

inspektörens arbete. Detta visar på att makten, som Foucault menar, är föränderlig då den 

oförutsedd kan flyttas från den ena parten till den andra i interaktionen.   

 

Småpratet skapade samtidigt en atmosfär som vid i princip varje inspektion kom att bli bättre ju 

mer tiden gick vilket gynnade inspektionen. Restaurangägarna, vilka var närvarande vid de 

flesta inspektioner, kom att bli hjälpsamma vad gällde exempelvis vägledning i köket och 

uppvisande av meny. Inspektionerna slutade oftast med trevligt stämning där inspektören 
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sammanställde dagens inspektion, avslutade med positiva aspekter och utdelade visitkort. När 

det sedan var dags att bege sig hälsade all närvarande personal och ägare hejdå och tackade. 

Uppförandet hos restaurangägare och -personal skiljde sig alltså märkbart från inspektionens 

start till slut, detta trots att inspektören i sig var densamma genom hela inspektionen.  

 

De börjar alltid med ”vi har mycket att göra” och liknande, de är ointresserade. De 

uppvisar att de har mycket att göra och det är man medveten om. De har planerat sitt och 

där ingår jag inte i planeringen. Så brukar det se ut, men jag tycker att det brukar mjukas 

upp med tiden och att han sedan blev gladare än när vi kom. Så ser det generellt sett ut. 

Dels tänker de väl ”oj nu kommer de”, en chock som de inte är beredd på, men sedan 

hinner de smälta det lite och jag försökte också säga vad som var bra, för då vet han att det 

fungerar och blir gladare. (Informant 1)  

 

Så säger en informant om den dagens inspektion och denna syn och uppfattning verkar vara 

mer eller mindre gemensam hos samtliga informanter. Inspektörernas kön och ålder verkar i 

ovanstående fall inte spela in vad gäller restaurangägarens eller -personalens uppförande, det är 

densamma oavsett vem som inspekterar.   

 

Detta tänker vi oss kan ses i relation till Goffmans (2014) dramaturgiska perspektiv om bland 

annat regioner, där motståndet och oviljan mot inspektörer skulle kunna bero på att de tar sig in 

i restaurangernas bakre region, i detta fall köket. På så sätt tränger de sig in där ingen 

utomstående egentligen är välkommen, detta dessutom oanmälda. Det här visar på vad 

Goffman kallar för olägligt intrång. Det kan också liknas vid det Skau (2007) skriver om 

klientens territorium där hjälparen träder in och det privata blir offentligt.   

 

I samband med det intrång som beskrivs ovan blir restaurangägare och -personal beroende av 

varandra då de kan ses som, vad Goffman (2014) benämner, ett team. En person i teamet kan 

förstöra framträdandet som här skulle kunna ses som mötet med inspektören. Regissören 

(ägaren) som styrande är den som ser till att medlemmarna (personalen) uppför sig korrekt och 

inte skapar så kallade “scener”. Som exempel fick vi genom ett samtal med en av 

informanterna höra om ett tillfälle där ägaren inte var på plats, varpå personalen som var på 

plats blev stressade när inspektören kom. På grund av stressen placerar personalen varm sås i 

kylen bland redan kalla varor, vilket i sin tur leder till att inspektören måste göra en 

anmärkning då såsen i själva verket ska kylas ned i en specifik kyl som restaurangen har. 
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Personalen gjorde ett misstag på grund av den stress de kände när inspektören kom. 

Konsekvensen i samband med detta blir ett återbesök för kontroll av nedkylning vilket 

resulterar i en ytterligare kostnad för restaurangen.  

 

Här kom medlemmarna i teamet att förstöra framträdandet trots att det från början inte fanns 

några avvikelser om nedkylning. Det har även visat sig att ägaren som “regissör” i vissa fall 

skäller ut sin personal framför inspektören när de misskött sig. Vid en observation var ägaren 

otrevlig mot servitören när denne anlände till arbetet, vilket visade sig genom att ägaren 

irriterat öppnade dörren. Det betraktades som en varning mot servitören att “nu måste du sköta 

dig, en inspektör är på besök”. Goffman menar att när ett team inte samarbetar får publiken 

insyn bakom kulisserna och en känsla av att någonting med framträdandet inte stämmer, detta 

är något vi har uppmärksammat vid livsmedelsinspektioner där inspektören kan ses som publik 

och teamet för sin egen skull måste hålla samman. Ägaren försöker genom sitt agerande, precis 

som inspektörerna, upprätthålla sin fasad. Genom att som ägare skälla på de anställda visar 

denne makt och att den har kontroll över situationen även om det också skulle kunna tolkas 

negativt att ägaren behandlar sina anställda på så vis. Men avsikten kan vara att denne har “koll 

på läget” med mål att smita undan någon anmärkning, detta har däremot inte någon inverkan i 

bedömningen, en anmärkning kommer skrivas ned ändå menar inspektörerna.  

 

Vid en inspektion fick restaurangen en anmärkning varpå denne uttryckte sig i form av “Kan 

jag få rabatt? Jag fixar det. Ni behöver inte komma hit igen” för att slippa betala för en extra 

inspektion. Tidigare under inspektionen hade restaurangägaren berättat hur lite de tjänade på 

middagsgäster och hur det inte betalar några löner. På grund av detta tolkades det som att 

ägaren befann sig i en desperat situation då det upplevdes som att restaurangen är ägarens 

levebröd och denne bokstavligen inte hade råd att betala ett extra besök. Detta påminner om det 

som Brottsförebyggande rådets rapport (2016) framhåller där individer som utför otillåten 

påverkan mot tjänstemän uppfattas vara människor i en desperat situation. Ägarens uppförande 

kan anses vara en mildare form av otillåten påverkan då personen under tiden inspektionen 

pågick, inte försökte påverka inspektören. Det var först när det kom på tal att restaurangen 

skulle behöva betala för en extra inspektion som desperationen visade sig genom ovanstående 

citat.  
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6. Avslutande diskussion 
Denna studies avsikt har varit att studera interaktionen mellan livsmedelsinspektör och 

restaurangägare och -personal vid livsmedelskontroll och på vilket sätt intersektionella faktorer 

inverkar på denna relation. Frågorna vi avsett besvara är hur relationen mellan 

livsmedelsinspektörer och restaurangägare och -personal vid livsmedelskontroll ser ut och 

vilka strategier som livsmedelsinspektörer och restaurangägare och -personal använder för att 

hantera oväntade situationer. Studien har inte ämnat generalisera till populationen 

“livsmedelsinspektörer” utan studiens resultat och de tolkningar som framförts har tvärtom 

önskat belysa arbetssituationen för livsmedelsinspektörer anställda på Miljöförvaltningen inom 

Stockholms stad. Den tidigare forskning som tagits upp har övergripande berört 

arbetssituationen för myndighetspersonal och livsmedelsinspektörer och den mer djupgående 

forskningen som lyfts fram har gjorts på omsorgspersonal med långvariga relationer till sina 

klienter. Forskning om livsmedelsinspektörernas interaktioner med och relationer till 

restaurangägare och -personal är däremot tämligen obefintlig och därför anser vi att vår studie 

fyller en kunskapslucka inom området.  

6.1 Summering av studiens resultat  

Resultatet visar att språk fungerar som maktmedel för restaurangägare och -personal då 

kunskap och makt enligt Foucault är tätt sammanbundna (se Nilsson 2008). Det är vanligt att 

restaurangägare och -personal talar ett annat språk än svenska och använder detta under 

inspektion som ett sätt att upprätthålla teamet, Goffman (2014) kallar det teammaskopi. Det 

resulterar i att restaurangägare och -personal gynnas av att de kan tala ett språk som 

livsmedelsinspektörerna inte förstår och kan känna trygghet i detta. Samtidigt visar resultaten 

att de kan missgynnas om deras svenska språk är bristfälligt eftersom de inte kan uttrycka sig 

på ett välformulerat sätt och därför riskerar att missförstås.   

 

Många anställda på Miljöförvaltningen i Stockholms stad är unga och har arbetat under kortare 

tid medan restaurangägare ofta har längre arbetslivserfarenhet inom sitt yrke. Vilket också 

tidigare forskning visat (Horn af Rantzien 2014). Restaurangägares och -personalens 

anspelning på inspektörernas ålder och kön kan vi genom våra resultat se förekomma där 

restaurangägare och -personal använder sin erfarenhet som ett maktmedel gentemot 

inspektörer. Sällan görs motstånd och motmakt, som Foucault menar är oundvikligt i samband 

med makt (se Nilsson 2008), på dessa kommentarer mer än att inspektörerna i vår studie 
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antingen “skämtar bort det” eller ignorerar beroende på hur personliga kommentarerna upplevs. 

Däremot används det av restaurangägare och -personal, oftast är det äldre män som ifrågasätter 

och utövar denna motmakt mot inspektörerna. Detta beteende har visat sig är något som 

livsmedelsinspektörerna inte kan kontrollera trots den formella makten de som 

myndighetsutövare besitter.  

 

Det som är gemensamt bland i princip alla inspektörer i vår studie är deras undvikande av vissa 

restauranger vilket görs med medvetenhet. Vanligast är att inspektörerna undviker finkrogar 

och “fina” områden på grund av att de känner sig ifrågasatta i sin yrkesroll. De undviker också 

restauranger på platser i nära anslutningen till hemmet och restauranger som skapar utrymme 

för vad de benämner kompisrelationer. Anledningen till detta tolkar vi vara svårigheten för 

inspektörerna att upprätthålla den professionella fasaden och att risken är stor att det uppstår 

oväntade situationer som till exempel kompisrelationer. Våra resultat visade att inspektörerna 

genom sitt uppträdande var medskapare av dessa vänskapliga relationer men att det inte var 

avsikten, kompisrelationen blev en osäkerhetsfaktor (se Nilsson 2008).   

 

Goffmans begrepp intrycksstyrning har visat sig göras i form av kallprat och skämt från både 

inspektörernas och restaurangägare och -personalens sida där de syftar till att bilda en kollektiv 

representation (Goffman 2014).  

 

Enligt våra inspektörer är majoriteten av arbetarna inom restaurangbranschen män och således 

kan mannen ses som norm. I så kallade mansdominerade, invandrartäta områden, som en 

inspektör benämner Årsta partihallar, kan man på grund av sitt kön bli annorlunda bemött. 

Detta synsätt leder till vad De los Reyes och Mulinari (2005) kallar rasifiering och bekönande, 

genom att ett särskilt område, som anses vara “invandrartätt” och mansdominerat, får rykte om 

sig att vara på ett visst sätt. Vad Hirdman (2003) betecknar mannen som norm, tydliggörs när 

inspektören berättar att kvinnan i vissa fall ses som mannens assistent. Här spelar den formella 

makten ingen roll då kön är normen och därigenom makt i det moderna samhället (se Nilsson 

2008).  

 

Vad Goffman (2014) benämner uppträdandet, är restaurangägare och -personalen till en början 

av inspektionen reserverade och detta förekommer vid de allra flesta observerade 

livsmedelskontroller. Uppförandet kommer dock i många situationer att förändras beroende på 

hur inspektörerna uppför sig när de träder in på restaurangen. Det visar sig att atmosfären blir 
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mer avslappnad när positiva aspekter tas upp av livsmedelsinspektören och där interaktionen 

innefattar humor och avväpnande frågor. Den reserverade stämningen tolkar vi som ett resultat 

av att restaurangens så kallade bakre region oväntat synliggörs i samband med att inspektören 

tar sig in i territoriet. Teamet, som Goffman (2014) framhåller som betydelsefullt, blir utifrån 

vår studie viktigt att upprätthålla från restaurangägare och -personalens sida.  

6.2 Övergripande diskussion 

Vår studie visade, på samma sätt som den tidigare forskningen, att hot och våld är sällan 

förekommande. Däremot upptäckte vi, när vi bearbetade vårt empiriska material, att 

interaktionen under alla inspektioner innehöll subtila handlingar av maktspel från både 

restaurangägare och -personal samt livsmedelsinspektören.  

 

Relationen mellan livsmedelsinspektör och restaurangägare och -personal är ett vågspel av 

olika interaktioner, strategier och handlingar där maktbalansen pendlar mellan bägge parter. 

Relationen liknar den som Skau (2007) och Sörensdotter (2008) beskriver i sina avhandlingar 

men vår studie behandlar till skillnad från dessa två hur motparten, det vill säga 

restaurangägare och -personal, uppträder och påverkar situationen. Relationen bygger på bägge 

parters försök att upprätthålla sina respektive fasader, en maktrelation som är föränderlig under 

hela interaktionen och påverkas av de inblandades kön, ålder samt etnicitet/ras.  

 

Vi kom fram till att inspektörerna vill få en god och behaglig stämning i interaktionen med 

restaurangägare och -personal vid livsmedelskontroll för att underlätta samarbetet som är 

viktigt vid inspektionens utförande. Restaurangägare och -personal å sin sida strävar snarare 

efter att vara tillmötesgående för att på så vis få, vad de tror är, bästa möjliga bedömning. 

 

Inspektörer och restaurangägare och -personal använder sig av skilda strategier för att hantera 

oväntade situationer. När maktrelationen är sådan att inspektören är högre upp i hierarkin och 

har ett övertag över situationen, använder restaurangägare och -personal motstånd och motmakt 

för att försöka förändra maktrelationen, exempelvis genom att fälla kommentarer om 

inspektörens yttre attribut som ålder. När restaurangägare och -personal använder dessa 

strategier mot inspektören väljer denne istället att skämta bort eller ignorera uttalandet. På 

liknande sätt väljer inspektörer ibland bort specifika restauranger för att inte behöva 

konfronteras med oväntade situationer.  
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Trots att vi delat upp intersektionerna ålder, kön och etnicitet/ras vill vi betona att de är 

överlappande och påverkar varandra. När en äldre man kallar en kvinnlig inspektör för “lilla 

hjärtat” får maktutövningen en annan dimension än om en kvinna i samma ålder hade uttalat 

orden. Restaurangbranschen sysselsätter människor från hela världen och utifrån 

föreställningar om etnicitet/ras kommer människor att fortsätta generalisera och producera 

fördomar om “andra”, dock är det viktigt att vara medveten om detta för att i möjligaste mån 

förebygga att slentrianmässiga handlingar leder till strukturella problem.  

6.2 Metodkritik 

Restaurangerna vi besökte med inspektörerna var på många sätt olika. Någon tillhörde en större 

koncern där personalen var anställd och de var vana vid interna kontroller utöver 

livsmedelskontrollen. På andra restauranger arbetade restaurangägaren själv i köket. Vi tror att 

reaktionerna från restaurangägare och -personal är olika beroende på om de är ägare eller 

anställda. De ägare som har restaurangen som sitt enda uppehälle tar möjligtvis en avvikelse 

mer personligt då en extra avgift påverkar dem mer direkt medan anställda vid en större 

restaurang inte påverkas personligen på samma sätt. Vid en ny studie bör detta tas i beaktande, 

att studera mer likvärdiga restauranger hade troligtvis gett ett annat resultat.  

6.3 Förslag till vidare forskning  

Under arbetet med denna uppsats har idéer till ytterligare studier utvecklats. Som diskuterats i 

avsnittet om metodkritik vore det intressant att studera om det finns skillnader eller likheter 

mellan restauranger i Stockholms innerstad och restauranger i Stockholms ytterområden. Enligt 

Miljöförvaltningens egna ord ska klimatet vara hårdare i innerstaden, men av de berättelser vi 

fått ta del av verkar även platser bortom Stockholms innerstadsområde ha det. Det vore 

intressant att ta reda på varför inspektörer är av uppfattningen att Stockholms innerstad har ett 

hårdare klimat vid livsmedelskontroll när berättelserna om ytterstaden tyder på händelser som 

vi anser faller under “hårt klimat”.  

 

Ett annat förslag är att göra jämförande studier på exempelvis kvarterskrogar, finkrogar, 

snabbmatsrestauranger och caféer et cetera, för att se om interaktionen mellan 

livsmedelsinspektör och ägare och personal skiljer sig åt mellan olika typer av inrättningar som 

arbetar med livsmedel.  
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8. Bilagor 

8.1 Intervjuguide  

Tema: Dagens inspektion 
 
Hur upplevde du dagens inspektion?  
 
Vad var bra i relationen med restauranginnehavaren? 
 
Var det något som var mindre bra i relationen med restauranginnehavaren?  
 
Är det någonting, nu i efterhand, som du skulle vilja gjort annorlunda under inspektionen? 
 
Tema: Inspektioner generellt 
 
Upplever du hinder i ditt arbete? Vad kan det vara i så fall? 
 
Finns det faktorer som försvårar ditt arbete? 
 
Har du varit med om någon händelse som försvårat ditt arbete? 
 
Hur hanterar du oväntat uppförande?  
 
Vad är enkelt, vad är svårt i ditt arbete? 
 
Tema: Om yrkesrollen 
 
Har du någon idealbild eller önskat händelseförlopp när du ska gå på inspektion? Hur ser 
den/det ut?  
 
Känner du dig professionell i ditt arbete? 
 
Finns det situationer när du inte känner dig professionell? 
 
Känner du att du och restaurangägare och -personal förstår varandra?  


