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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: En studie från Livsmedelsverket där totalt 13 kommuner och en region (Skåne) 

deltog visade att avvikelser inom redlighet var väldigt vanligt, över 81 % av alla verksamheter 

hade en eller flera avvikelser inom redlighet. Det finns flera studier om redlighet ur 

konsumenters perspektiv samt undersökningar från myndigheter, däremot saknas studier ur 

restaurangverksamheternas perspektiv.   

Syfte: Syftet var att undersöka restaurangpersonalens inställning och erfarenhet till redlighet. 

Ytterligare ett syfte var att undersöka om det fanns något samband mellan kön, ålder, 

erfarenhet, år i branschen, yrkesroll eller typ av verksamhet och inställningen till redlighet.    

Metod: En webbenkät utformades och skickades ut till 110 verksamheter inom 

restaurangbranschen i Umeå, Sundsvall, Örnsköldsvik och Härnösand. Av dessa svarade 50 

personer. Resultaten bearbetades statistiskt med ”Fishers exact test” med signifikansnivån 

(p<0,05).  

Resultat: Studien visade att de flesta hade en positiv inställning till redlighet både för sina 

kunder och för personlig del. Deltagarna ansåg däremot att myndigheter inte regelbundet 

kontrollerar verksamheternas redlighet. Det fanns inget signifikant samband mellan syn på 

redlighet och utbildningsnivå, roll på arbetsplatsen eller antal år i branschen.   

Slutsats: Restaurangpersonalen visar på en positiv inställning till redlighet men visar mer 

spridda åsikter om myndigheternas kontroll och informationsskyldighet. Huvudsyftet med 

redlighet är att inte vilseleda konsumenter och för att uppfylla detta genom att minska 

avvikelserna, krävs ett närmare samspel mellan myndighet och verksamhet.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

 

ABSTRACT  

Background: In a study by the Swedish National Food Administration, where a total of 13 

municipalities and one region (Skåne) participated showed that discrepancies regarding 

probity was very common, over 81% of all businesses had one or more discrepancies in 

probity. There are several studies about the probity from a consumer perspective as well as 

investigations by the authorities, however studies of restaurant operations perspective are 

lacking.  

Objective: The objective was to investigate the restaurant staff's attitudes and experience of 

probity, and if there are any associations between level of education, gender and role in the 

workplace towards probity.  

Method: A web survey was designed and sent out to 110 operations in the restaurant business 

in Umeå, Sundsvall, Örnsköldsvik and Härnösand. Of these, 50 people answered. The results 

were statistically processed with the "Fisher's exact test" with the level of significance 

(p<0.05).  

Results: The study showed that most had a positive attitude toward probity both for its 

customers and for personal opinion. Participants had different opinions on the public 

authority’s inspection, interpretation of regulations and access to information. There was no 

significant difference between the level of education, the role of the workplace or the number 

of years in the industry.   

Conclusion: The restaurant staff showed a positive attitude to probity but a more skeptical 

view of government inspections and information obligations. The main purpose of probity is 

not to mislead consumers, and to meet this by reducing the deviations, requires closer 

interaction between government and business.  
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1 Bakgrund  
Vi konsumenter har med tiden blivit allt mer medvetna om det vi köper. Ursprung, 

märkningar, tillsatser och ekologiskt är några av de punkter som det fokuseras mycket på 

idag(1).   

Det som påverkar våra val kan tyckas vara enbart våra personliga preferenser, däremot finns 

det studier som visar att exempelvis en restaurang kan påverka våra val genom att använda sig 

av olika termer som hemlagat (2), eller mer diskret som lockande textstilar och färger (3). 

Detta är exempel på kreativa sätt att marknadsföra sin verksamhet, däremot bör man med viss 

försiktighet använda vissa termer då detta kan vilseleda konsumenterna om en varas 

egenskaper. Detta är en av de många punkter som kontrolleras av kommuner och andra 

myndigheter.   

I livsmedelslagen redogörs det för hur en livsmedelsverksamhet ska förhålla sig till redlighet. 

Redlighet innefattar ett antal punkter men huvudsyftet med livsmedelslagen om redlighet är 

att vi konsumenter inte ska vilseledas (4). I praktiken innebär detta att en säljare inte kan utge 

ett livsmedel att ha egenskaper det inte har, eller att hävda att livsmedlet kommer från en 

särskild plats utan att detta kan styrkas. Det saknas undantag vilket innebär att en 

lyxrestaurang ska hålla samma standard inom redlighet som en pizzeria i en mindre ort.  

Denna uppsats fokuserar på redlighet inom restaurangverksamheter. Inom restaurang innebär 

redlighet att en kund ska vara säker på att det som serveras är det som anges på menyn. Det 

får exempelvis inte serveras en annan styckningsdetalj än vad som anges och varor med 

skyddad ursprungsbeteckning får inte ersättas med andra alternativ. Detta innebär att om det 

står ”fetaost” på menyn är det enbart fetaost gjord på får eller getmjölk från Grekland som ska 

serveras.  

För att förhindra att avvikelser uppstår är det en livsmedelsinspektörs arbete att kontrollera 

redligheten på restauranger (5). Detta utförs genom att undersöka det som står på menyn och 

därefter kontrollera råvarorna och om det som serveras överensstämmer med det som utgavs. 

Om en restaurang inte kan bevisa att den påstådda råvaran finns i förråd eller följesedel är 

detta en anmärkning som ska uppföljas.   

En tidigare studie visar att konsumenter ofta upplever ett stort förtroende för restauranger och 

väljer att tro att restauranger har god etik och är ärliga mot sina kunder (6). Utöver detta har 

ofta konsumenter inte kunskapen för att avgöra om det är rätt råvara och utgår därför ifrån att 

kontrollen fungerar som den ska, trots att konsumenter sällan är insatta i  

livsmedelsinspektörernas arbete (7). I realiteten finns det stora avvikelser när det kommer till 

redlighet. En sammanställning från livsmedelsverket där 13 kommuner och region Skåne 

deltog år 2012 visade att 81 % av verksamheterna uppvisade en eller flera bris ter inom 

redlighet (8). I en annan studie från Västernorrland där samtliga kommuner deltog nämns det i 

slutsatsen att redlighet inte undersökts lika noggrant tidigare som i samband med studien (9).   

Produkterna som vanligtvis uppstår problem med är Parmaskinka eller parmesanost, 

namnskyddade produkter som utan konsumenters vetskap kan bytas ut mot ett betydligt 

billigare alternativ. Detta är inte bara oetiskt utan även en hälsofara för allergiker, ett exempel 

är då parmesanost ersätts med Grana Pedano av restaurangverksamheter (10). Smakmässigt är 

ostarna svåra att skilja på, men i Grana Pedano får äggvita ingå i ystningsprocessen vilket gör 

produkten olämplig för äggallergiker. En person med allergi som då beställer en rätt med 

parmesanost men som då serveras Grana Pedano kan få livshotande symptom som kräver 

omedelbar vård (11).   
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Redlighet har alltså ett tydligt stöd i lagstiftning men är i flera kommuner i Sverige tycks 

kontrollen vara bristfällig och som man tidigare nämnt i olika rapporter var avvikelser 

vanliga. Anledningarna till att avvikelser i redlighet uppstår är osäkert, men tänkbara orsaker 

kan vara exempelvis vinstintresse eller brist på relevant kompetens (12).   

Det finns undersökningar som myndigheter utfört och studier som undersöker konsumenters  

val, tankar och åsikter om restaurangers ärlighet. Det som saknas är studier hur 

restaurangpersonalen själva ser på redlighet.  

  

2 Syfte  
Syftet med studien var att undersöka restaurangpersonals erfarenhet och inställning till 

redlighet. Ytterligare ett syfte var att studera om det finns något samband mellan kön, 

utbildning, antal år i branschen och inställning till redlighet.  

3 Metod  
  

3.1 Metodval  

Denna studie har använt sig av en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. En 

webbenkät är kostnads och tidseffektiv men kan ha låg svarsfrekvens. Den valda metoden, 

kvantitativ metod, var mer fördelaktig i denna studie då ett flertal verksamheter skulle 

undersökas. En kvalitativ metod med ett fåtal intervjuer hade inte gett samma önskade 

spridning. Utöver detta kunde en intervju upplevas för personlig då redlighet kan uppfattas 

som ett känsligt ämne.   

3.2  Urval och tillvägagångsätt   

Urvalet bestod av restaurangverksamheter i fyra städer efter Norrlandskusten. Städerna som 

deltog i studien var Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall och Härnösand, men även verksamheter i 

utkanten av dessa städer inkluderades. Anledningen till att studien avgränsades till dessa 

städer var den begränsade tiden för datainsamling. Att utöka studien till ett större geografiskt 

område skulle innebära mer tid att hitta verksamheter och tillhörande kontaktuppgifter. Till 

restaurangverksamheter räknades förutom Ala carte restaurangerna även caféer, pizzerior och 

cateringverksamheter.  Sökmotorn Google.se användes att söka på restaurangverksamheter i 

respektive på kommun.   

Ett inklusionskriterium var att verksamheten vid tiden då studien genomfördes hade en 

webbsida med kontaktuppgifter eller att det fanns möjlighet att kontakta verksamheten via 

Facebook och Instagram i form av ett meddelande.   

Antal verksamheter som kontaktades via email var 110 och av dessa ingick även ca 30 

verksamheter som kontaktades via Facebook och Instagram. På grund av att enkäten var 

anonym gick det inte att bedöma vilka verksamheter som redan svarat på enkäten, därför fick 

vissa verksamheter med både mail och användare på sociala medier enkäten skickade till 

samtliga adresser. Ytterligare en fördel med en webbaserad enkät är att de flesta verksamheter 

idag använder sig av internet för sin marknadsföring, flera restauranger har en hemsida och på 

senare tid har allt fler verksamheter dykt upp på sociala medier.  

Webbenkäten skapades i Google formulär och bestod av totalt 16 frågor som delades upp i två 

avsnitt (Se Bilaga 1). Det första avsnittet bestod av bakgrundsfrågor där deltagarna skulle 

ange på kön, ålder, typ av arbetsplats, roll på arbetsplatsen och stad. Avsnitt två handlade om 
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deltagarnas inställning och erfarenheter där deltagarna fick ta ställning till olika påståenden 

om redlighet. Deltagarna skulle på en likertskala (1 – 7) ange i vilken grad de instämde till 

påståendet där 1 var instämmer helt och 7 instämmer inte alls.  Då detta avsnitt var avklarat 

kom deltagarna till sista sidan där de hade möjlighet att skriva synpunkter på enkäten.   

3.3 Pilotstudie  

För att utvärdera enkäten i praktiken genomfördes en pilotstudie på sex individer, tre kvinnor 

samt tre män. Alla deltagare hade olika grader av erfarenheter i restaurangbranschen, från 

vikare på ett mindre gatukök till före detta restaurangägare som arbetat hela livet i restaurang.  

Enkäten skickades ut till dessa och de kunde via telefon eller sociala medier ge synpunkter på 

enkäten. Pilotstudien gav en möjlighet att testa de tekniska aspekterna för att se om data 

kunde inhämtas korrekt.  Pilotgruppen var generellt sätt nöjda med enkäten och ansåg att den 

var kort, lätt att förstå samt hade bra, relevanta frågor. Det kom några förslag att utöka 

enkäten med vissa frågor, dock var detta inget som rymdes inom ramarna för syftet  

3.4 Etiska aspekter  

Enkäten kan upplevas vara av etiskt känslig karaktär, detta för att redlighet kan uppfattas som 

ett känsligt ämne då de handlar om restaurangernas ärlighet. För att deltagarna skulle känna 

sig trygga med att svara på enkäten förblev alla deltagare helt anonyma bortsett från kön och 

födelseår. Deltagarna påmindes om att deltagandet var frivilligt och att en deltagares svar inte 

kunde kopplas till en individ eller verksamhet. Mer om hur detta behandlas se bilaga 1. 

Dessutom var enkäten utformad för att enbart undersöka inställning och erfarenheter om 

redlighet och inte ett kunskapsprov vilket kan upplevas som provocerande.   

3.5 Databearbetning och analys  

Efter att deltagarna svarat sparades alla svar i Google formulär, därifrån kunde alla värden 

laddas ner till ett exeldokument för omstrukturering och namngivning av variablerna. När 

detta var färdigt överfördes alla värden till IBM SPSS v24 för statistisk analys. De test som 

utfördes var Chi 2 tester och där villkoren inte uppfylldes användes Fishers Exact test. Ett p-

värde på <0,05 valdes för statistisk signifikans.  

För att bearbeta all information omarbetades deltagarnas data till enbart två grupper. Detta för 

att deltagandet var för lågt och villkoren för använda Fishers Exact test innebar att det skulle 

finnas enbart två grupper att jämföra mot varandra. Indelningen genomfördes genom att 

alternativ som var snarlika parades ihop för att jämföras med påståenden om redlighet. 

Alternativen 1 – 7 på en likertskala i vilken grad deltagarna instämde delades upp i två där 

alternativ 1-3 blev 1(Instämmer i högre grad) och övriga 4-7 blev 2(Instämmer i lägre grad). 

Även utbildningsnivå, grad av erfarenhet, roll på arbetsplatsen och typ av verksamhet delades 

upp i två alternativ som logiskt kunde sammanslås. Ala Carte restauranger blev 1 och 

pizzerior, cateringverksamheter, café och övrigt blev 2, detta för att majoriteten av deltagare 

arbetade inom Ala carte restaurang.   

  

 



 

8 

 

 

4 Resultat  
Enkäten besvarades av totalt 50 deltagare, av dessa var 23 kvinnor, 26 män och en deltagare 

som inte ville ange kön. Medianfödelseåret var 1980 och de flesta deltagare hade en högre 

grad av erfarenhet (n=27) med en lägre grad av utbildning (n=38).   

Majoriteten av alla som svarade på enkäten arbetade främst på Ala Carte restauranger (n=23) 

och de som besvarade enkäten där var i första hand verksamhetsansvariga (n=34). Se Tabell 1 

för fullständig information om deltagarna.   

  

Tabell 1. Bakgrundsinformation om restaurangpersonalen, n=50, Sverige 2016.  

Kön  Antal  

Man                                                                                   26   

Kvinna  23   

Vill ej svara  1   

    

Födelseår    

Födda 1980 eller tidigare  26  

Födda senare än 1980  24  

    

Utbildningsgrad    

Högre grad av utbildning*   13  

Lägre grad av utbildning**  38  

    

Antal år i restaurangbranschen    

 ≥11år  37  

<11 år  13  

    

Yrkesroll    

Verksamhetsansvarig   36  

Övrig personal  14  

    

Typ av verksamhet    

Ala Carté Restaurang   23  

Övrig verksamhet*** 29    
*Högre grad av utbildning = Universitet, **Lägre grad av utbildning = Komvux, yrkeshögskola, gymnasium, 

grundskola.  * **Övrig verksamhet = cateringföretag, caféer, pizzerior, annat   

  

Majoriteten av deltagarna valde att instämma i hög grad till att redlighet är viktigt för både 

dem personligen och deras kunder. Myndigheternas informationsförmåga, hur lätt det var att 

hitta information samt hur lätta reglerna gällande redlighet är att tolka skattades av deltagarna 

högt till medelhögt. Det alternativet där restaurangpersonalen var minst överens var om 

påståendet om offentliga kontrollen av deras redlighet, där var spridningen relativt stor och 

majoriteten valde de mer negativa alternativen.  
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Figur 1. Figuren visar i vilken grad restaurangpersonalen instämmer i relation till påståendet. På X-axeln motsvarar 1 
Instämmer helt, 4 Neutralt och 7 Instämmer inte alls, n=50, Sverige 2016.  

  

Det förelåg inte några signifikanta samband mellan svaren på frågorna om redlighet och kön, 

födelseår, verksamhet, utbildningsnivå, roll på arbetsplatsen eller erfarenhet då p-värdet var  

  högt i de flesta av jämförelserna, där p-värdet var lägre var det ändå inte tillräckligt lågt då för 

att vara signifikant.  

Då urvalet innebar en relativt jämt fördelning mellan män och kvinnor undersöktes det även 

om det fanns några signifikanta skillnader mellan de två olika könen. Dock förelåg inte några 

signifikanta skillnader mellan män och kvinnor i inställningen mot redlighet, p >0,05.    

 

5 Diskussion  
  

5.1 Metoddiskussion  

Deltagandet i studien var som tidigare nämnts lågt, det låga deltagandet i studien begränsar 

användandet av vissa statistiska tester. Det finns en risk att denna studie helt missar slutsatser 

och samband som skulle finnas om urvalet vore större, dessutom är det svårt att generalisera 

då enbart 50 verksamheter inte kan vara representativt för hela restaurangbranschen i Sverige. 

Studiens reliabilitet bedöms som god, däremot är det låga deltagandet ett bekymmer. Då 

enkäten använde sig av påståenden istället för frågor kunde enkäten upplevas som mindre 

provocerande samt inte som ett test av kunskap. Detta kunde innebära att deltagarna gav mer 

ärliga svar än om enkäten bestått av frågor.  

Det finns även risk att de deltagare som valde att svara på enkäten hade en mer positiv 

inställning mot redlighet än de som valde att inte svara. Detta kan bero på att  

restaurangpersonal som har en negativ inställning till redlighet väljer att helt avstå från att  
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svara på enkäten. Då enkäten blev så jämt fördelat mellan män och kvinnor uppstår frågan om 

restaurangbranschen verkligen är så jämt könsfördelat eller om kvinnor är mer benägna att 

besvara enkäten.  

Studiens validitet bedöms som god då enbart restaurangpersonal har kontaktas med möjlighet 

att besvara enkäten, den var i första hand riktad mot verksamhetsansvarig men den 

begränsades inte. Enkäten fanns inte tillgänglig för allmänheten att svara på då den enbart 

skickades till verksamheterna personligen. En person i övriga personalen var dock mer än 

välkommen att lämna sitt perspektiv på redlighet då en verksamhetsansvarig inte behöver 

reflektera hela verksamheten.   

Det fanns även en utmaning i att hitta verksamheter som hade möjlighet att delta i en 

webbenkät, en sökning på google.se visar att exempelvis Örnsköldsvik har över 100 olika 

restaurangverksamheter, men få av dessa hade kontaktuppgifter i form av en hemsida, profil 

på sociala medier eller mailadress.  Detta gäller även för Härnösand, Sundsvall och Umeå. För 

att öka mängden respondenter borde enkäten skickats ut i ett tidigare skede och ge 

respondenterna mer tid att svara på denna. Ett sätt att utöka svarsfrekvensen är en större 

geografisk yta med fler deltagare.  

De verksamheter som tog emot enkäten hade enbart en vecka på sig att svara på den. 

Restaurangbranschen är ofta en stressig bransch som kräver mycket av en individ, därför kan 

en webbenkät ofta glömmas eller försvinna i mängden bland övrig email med eventuellt högre 

prioritet. Det kan även finnas en mentalitet att enkäten ska fyllas i då det finns tid över, därför 

glöms den bort.   

Pilotstudien tog längre tid än planerat vilket ytterligare försenade enkäten, det var svårt att 

hitta deltagare som kunde ta sig tiden att svara på enkäten och därefter ge direkta synpunkter.  

Då deltagarna besvarat och kommenterat var det en möjlighet att inte bara testa enkätens 

tekniska aspekter utan även att se hur väl deltagarna förstod enkäten. Pilotstudiegruppen var 

en blandning av individer från olika grenar av restaurangbranschen vilket gav pilotstudien en 

bra bredd av olika erfarenheter. Detta möjliggjorde att enkäten kunde utformas på ett tydligt 

och begripligt sätt för att undvika att den i slutändan misstolkas.   

Det förekom inget internt bortfall i studien då alla som valde att fullfölja enkäten var tvungen 

att svara på samtliga frågor då dessa var obligatoriska.  Däremot var det en person som valde 

”vill ej svara på detta” under ”välj kön”, detta gjorde att denna individ uteslöts i dessa 

analyser.   

5.2 Resultatdiskussion  

Restaurangpersonalen som deltog i studien verkar utifrån de svar som gavs ha en relativt 

positiv inställning till redlighet. Det som är anmärkningsvärt att flera verksamheter valde att 

till påståendet om hur ofta dess verksamhet kontrolleras instämma i lägre grad. Det 

överensstämmer med informationen från rapporten i Västernorrland där det framkom att 

redligheten inte tidigare undersökts lika noggrant som i samband med just den studien (9). 

Verksamheterna kan därmed uppleva att myndigheterna inte är intresserade av att undersöka 

redligheten vilket kan vara en del av förklaringen till att en studie visade att över 81 % av 

granskade verksamheter år 2012 uppvisade en eller flera brister inom redlighet (8). Hur ofta 

redligheten bör undersökas är upp till kommunen och inspektörerna själva att prioritera. Här 

krävs det omstrukturering för att betona vikten av god redlighet genom regelbundenhet i sina 

kontroller och att alla verksamheter oavsett omfattning behandlas lika.   
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Påståendena gällande myndigheters utgivning av information, tolkning av reglerna samt 

möjligheten att hitta relevant information besvarades mer neutralt av deltagarna. Här finns 

troligtvis ännu en anledning till antalet avvikelser, nämligen myndigheters brist på 

information. Även om en verksamhet ska ha behörig utbildning för att uppnå säker mat till 

sina konsumenter, har kommuner och andra myndigheter en informationsskyldighet att 

uppmärksamma verksamheterna om vikten kring redlighet (5).   

Restaurangpersonalen anser själva i hög grad att redlighet är viktigt för dem personligen, men 

även att de är viktigt för sina konsumenter. Då omfattningen av brister i redlighet är så pass 

stora men samtidigt är väldigt viktigt för verksamhetsutövarna kan det finnas skillnad i vad 

man själv tycker och vad man väljer att göra (17). Det kan även finnas problem i tolkningen 

av vad som är god redlighet.  

Det är viktigt att förstå alla perspektiv på ett problem för att ha en möjlighet att lösa dessa, 

undersökningar från myndigheter samt studier ur konsumenters perspektiv är viktiga men att 

verksamheterna själva lämnats utanför blir problematiskt (8,15). För att minska mängden 

avvikelser krävs det ett tydligt samspel mellan verksamheter och myndigheter, samt 

konsumenter som väljer att ifrågasätta det som serveras. En konsument, oavsett behov eller 

allergiska åkommor har rätt att få det de som betalas för samtidigt som verksamheterna ska 

känna sig nöjda med att de är ärliga mot sina konsumenter.   

5.3 Samhällsrelevans   

Redlighet är ett ämne som sällan diskuteras i vardagen även då det är viktigt för oss eftersom 

vi alla vill känna oss trygga med vad vi blir serverade (17). Mer medvetna om redlighet blir vi 

konsumenter då det uppmärksammas av media. Då handlar det ofta om restauranger som 

serverat något som inte överensstämmer med beskrivningen vilket har upptäcks eller lett till 

en allergisk reaktion (18). Uppmärksammade fall leder till extra kontroller för kommunen och 

avgifter för verksamheten som tvingas betala för både utökad kontrolltid samt eventuellt 

böter. Detta är inte optimalt för någon av parterna då kommunen kan upplevas ha bristfällig 

kontroll och restaurangverksamheten blir stämplad som oetisk. En regelbunden kontroll på 

redlighet där informationen om lagstiftningen betonas är några exempel på vad som skulle 

kunna minska antalet avvikelser i Sverige.  

5.4 Genusperspektiv  

En vanlig uppfattning är att de flesta restaurangverksamheter är dominerad av män både som 

ägare och kökspersonal med få kvinnor (19). I denna studie var det fler kvinnor än män som 

var ”verksamhetsansvarig” vilket motsäger den typiska synen på restaurangbranschen. Det 

skulle även kunna tolkas som att kvinnor är mer benägna att svara på en enkät än män. Detta 

är dock inte generaliserbart då enkätens deltagande var lågt.   

6 Slutsats   
Generellt sett var restaurangpersonalen positiva i sin syn på redlighet mot sina konsumenter 

och för sig själva personligen. Däremot tyder resultaten på att det finns möjligheter till 

förbättring vad gäller myndigheters kontroll och informationen kring redlighet.  

Restaurangpersonalen har ett stort ansvar men för att minska avvikelserna behövs ett tydligt 

samspel mellan myndighet och verksamhet.  

7 Tack  
Ett stort tack riktar sig till alla som valt att ställa upp i enkäten och till pilotstudiegruppen.   
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Bilaga 1. Webbenkät med följebrev  

En studie kring redlighet  

Du har valts ut genom ett bekvämlighetsurval där alla restaurangverksamheter i Umeå, 

Örnsköldsvik, Sundsvall och Härnösand med möjlighet att kontaktas med en webbenkät via epost 

tillfrågas om att delta.  

Syftet med studien är att få restaurangpersonalens perspektiv på redlighet, då tidigare studier mest 

fokuserat på myndigheter och konsumenter.  

Studien är frivillig, anonym och tar enbart några minuter att svara på.  

Den som står bakom studien är Jim Eriksson, student vid Umeå Universitet termin fem på 

Kostvetarprogrammet.  

Denna enkät är en del av min C-uppsats i Kostvetenskap.  

Tack för ditt deltagande!  

Du är välkommen att kontakta mig för frågor eller problem gällande enkäten  

0738057670 - Jim.Eriksson1993@gmail.com Umeå 

Universitet  

*Obligatorisk 

Frågor om dig som besvarar denna enkät Välj endast ett  

alternativ! 

Jag är en * 

Markera endast en oval. 

o  Man   

o Kvinna 

o  Vill ej svara på  detta 

 

Skriv födelseår, Svara i 4 siffror, ex 1978 * Hur 

länge har du arbetat i restaurangbranschen? 

Markera endast en oval. 

o  Mindre än 1år  

o  Mellan 1 till 5år    

o Mellan 6 till 10  

 o Mellan 11 till 15  

o Mer än 15 år  

o  Vet ej / Kan ej svara på detta 

 

Välj det alternativ som bäst beskriver din utbildningsnivå *
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Markera endast en oval. 

o  Grundskola   

o Gymnasienivå 

o  Komvux eller annan vuxenutbildning   

o  Yrkesutbildning   

o  Universitetsnivå     

o  Jag saknar utbildning 

o  Övrigt: 

Välj det alternativ som bäst beskriver din arbetsplats * Markera  

endast en oval. 

o  Ala Carte restaurang     

o  Pizzeria     

o  Café    

o  Cateringverksamhet 

o  Övrigt: 

Vilken av följande alternativ beskriver din roll bäst? Har du flera roller? Välj då din huvudsakliga 

arbetsuppgift * 

Markera endast en oval. 

o Verksamhetsansvarig     

o Kökspersonal   

o Serveringspersonal o      

Övrigt: 

 

Välj den kommun där din arbetsplats ligger * Markera 

endast en oval. 

o  Örnsköldsvik  o  Sundsvall  o Härnösand 

o Umeå
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Fortsätt till frågan 8. 

 

Frågor om dina åsikter och erfarenheter om redlighet 

Redlighet innefattar ett flertal regler. Syftet med lagen om redlighet är att konsumenter aldrig ska 

vilseledas. Nedan följer ett antal påståenden kring redlighet. Välj det alternativ som bäst beskriver i 

vilken utsträckning du instämmer i följande påståenden Ett exempel är att ursprungsskyddade 

märken aldrig får bytas ut mot en billigare, mer lättillgänglig variant, ex fetaost byts ut mot 

salladsost. 

 

Jag anser att reglerna gällande redlighet är enkla att tolka * Markera 

endast en oval. 

1            2              3                 4                     5            6               7 

Instämmer helt              Instämmer inte alls 

 

Jag anser att information gällande redlighet är lätt att hitta vid behov * Markera 

endast en oval. 

1            2              3                 4                     5            6               7 

Instämmet helt              Instämmer inte alls 

 

Jag anser mig ha fått tillräckligt med information från olika myndigheter för att uppnå god redlighet * 

Markera endast en oval. 

1            2              3                 4                     5            6               7 

Instämmer helt              Instämmer inte alls 

 

Jag tycker det är enkelt att uppnå god redlighet gentemot våra kunder * Markera 

endast en oval. 

1            2              3                 4                     5            6               7 

Instämmer helt              Instämmer inte alls 
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God redlighet är viktigt för våra kunder * Markera 

endast en oval. 

1            2              3                 4                     5            6               7 

Instämmer helt              Instämmer inte alls 

 

Myndigheter som sköter den offentliga kontrollen (Miljö/Livsmedelsinspektörer) kontrollerar 

regelbundet redlighet i min verksamhet * 

Markera endast en oval. 

1            2              3                 4                     5            6               7 

Instämmer helt              Instämmer inte alls 

 

Redlighet är viktigt för mig personligen * Markera 

endast en oval. 

1            2              3                 4                     5            6               7 
Instämmer helt              Instämmer inte alls 

 

 

Övriga synpunkter 

Tack för ert deltagande! Har du övriga synpunkter eller åsikter om enkäten eller ämnet redlighet som 
utelämnades? Lämna gärna feedback nedanför! Annars tryck på SKICKA för att avsluta enkäten! 

Lämna feedback här : 


