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Sammanfattning 
 Inledning: Eftersom menyer är det första intrycket gästen får av en restaurang är det viktigt 
att den utformas och formuleras på ett förståeligt sätt. Med hjälp av menyer kan restaurangen 
förmedla information såsom mat, dryck och klass men också restaurangens koncept.  
 
Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer restauranger tar hänsyn till vid menyers 

utformning samt vilken kunskap menyplaneraren bör besitta. Framtidens menyer har också 

lyfts fram.  

 
Metod och Material: Resultatet har samlats in med hjälp av en enkätstudie med totalt nio 

frågor. Totalt har 31 respondenter svarat på enkäten och majoriteten av deltagarna har 

tidigare erfarenhet av menyplanering.  

 
Resultat: Resultatet visar att respondenterna anser att det finns ett flertal viktiga faktorer vid 

en menyutformning, såsom språk och layout. Dessutom anses menyns anpassning till 

restaurangens koncept vara en utmärkande faktor. Menyplaneraren bör besitta kunskap om 

ekonomi men även råvarukunskap då det har en allt större betydelse i dagens samhälle. 

 
Slutsats: Restaurangens koncept påverkar menyn och är en av de faktorer som påverkar 

menyns utseende även fast det är menyplanerarens fantasi som är den verkliga 

begränsningen. Elektroniska menyer tros få en ökad användning men pappersmenyer 

kommer fortfarande finnas kvar. 

 

Nyckelord: Menyplanering, Menydesign, Framtidens menyer, Kunskap 
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Förord 
 

Vi vill tacka vår handledare Lotte Wellton för stöd och handledning genom arbetets gång. 

Vidare vill vi också tacka våra opponenter och andra gruppmedlemmar som gett konstruktiv 

kritik vid ett flertal tillfällen. Ett stort tack ges även  till Carola Tedenbring och Göran 

Ternebrandt, bibliotekarierna i Måltidens Hus, Grythyttan för hjälp med litteratur.  
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Inledning 
Menyer är det första intrycket av en restaurang, med andra ord är menyn restaurangens 

ansikte utåt. Gästerna får sin första uppfattning av restaurangen när de läser menyerna 

(Lundström, 2010). Menyerna ger en tydlig information som gästerna behöver för att få en 

förståelse kring restaurangens koncept gällande mat, dryck och klass (Carlsson, Hagström & 

Karlsson, 2013). Alla restauranger har någon form av meny, oavsett restaurangens 

ambitionsnivå (Lundström, 2010). Bakom varje meny finns det ett flertal val som ska göras, 

allt ifrån beskrivning av rätter till budskapet restaurangen vill nå ut till gästen (Carlsson et al., 

2013). 

 

Tellström (2004) menar att menyn är den främsta kommunikationen mellan gästen och köket. 

Därför är det viktigt att menyn utformas och formuleras på ett så förståeligt sätt som möjligt. 

Menyn är viktig för hur gästerna uppfattar produkten och hur gästen uppfattar sitt 

restaurangbesök (Ibid.). Med en större förståelse på vilka faktorer som restauranger tar 

hänsyn till vid menyplanering och sammanställning kan användningen av menyer utvecklas 

(Ibid.).  

 

Författarna i detta examensarbete kommer undersöka de kunskaper som krävs för att utforma 

en meny samt vilka faktorer som restauranger tar hänsyn till vid planering och 

sammanställning kring menyer. Dessutom lyfter studien fram idéer kring framtidens menyer. 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

För att utveckla och planera en helhetsupplevelse vid en måltid som ska uppfattas av en gäst 

kan man använda sig av ramverket The Five Aspects Meal Model, förkortat FAMM 

(Gustafsson, Öström, Johansson, Mossberg, 2006). Där de fem aspekterna är styrsystemet, 

produkten, rummet, mötet och stämningen. Gemensamt bidrar dessa aspekter till en 

helhetsupplevelse (Ibid.). Då styrsystemet och produkten behandlas i arbetet är det relevant 

för ämnet Måltidskunskap och värdskap. I en menyplanering är både produkten, som innebär 

mat och dryck i ett måltidssammanhang, samt styrsystemet som i detta fall är logistiken kring 

en måltid (Ibid.). Dessa aspekter har en kopplingen mellan FAMM och menyplanering 

eftersom de används på grund av att menyer ger gästens den första inblicken i vad 

restaurangens koncept är (Ibid.). 
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Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt redovisas tidigare forskning och arbete kring menyers utformning och 

menyplanering. Information om kunskap som en menyplanerare bör besitta finns även 

redovisat.  

Menyplanering 

Menyplanering är en viktig del i alla typer av restauranger och krogar, det handlar om mer än 

att bara sätta en meny som passar in. Det vill säga att det handlar om management, trend 

settings samt experience (Ljungqvist, Habib Westh & Torvaldsson, 2017). Planering av 

menyer går ut på att utveckla kockarnas gastronomiska kunskaper till passande rätter för 

restaurangens koncept (Ibid.). I och med att redskap förnyas och arbetserfarenheterna 

förbättras ändras därmed menyer. En konstant menyförändring på restauranger sker eftersom 

metoder och trender utvecklas (Ibid.). Under menyskapandet bör restaurangen planera och ta 

hänsyn till vilka segment man vill försöka nå ut till. Men också ge en överblick på vilket 

koncept som restauranger vill få fram utifrån sin meny. Genom förnyelse och förändring 

skapas också nya trender hos konsumenterna och menyerna trendsätts utifrån gästernas 

önskningar (Ibid.). Restauranger ska kunna sätta en trendig meny som visar rätterna på ett 

lockande sätt men det är också viktigt att menyn byts ut då och då. Anledningarna till detta är 

att det ger ett nytt inflytande på gästerna men också att ett aktivt intresse till att testa nya 

trendiga rätter som tillkommer (Ibid.).  

Kunskap 

För att kunna bedriva menyplanering för restauranger bör menysättaren ha en vinstinriktad 

kunskap inom mat- och dryckeskunskap (McVety, Ware och Lévesque, 2001). En 

professionell menyplanerare bör också ha kunskap inom finansiering och administration, för 

att göra en välplanerad meny som passar för den specifika restaurangen (Ibid.). När menyer 

planeras finns två viktiga kategorier, nödvändig information och hjälpsam information 

(Ibid.). Det som menas med den nödvändiga informationen är till exempel en prislista och 

råvaror i menyn. Medan den hjälpsamma informationen innebär att den kan ge en tydlig 

vägledning i menyn eller en tydlig information om rätten så att gästen förstår menyn (Ibid.). 

Olika restauranger har varierande koncept av kategorier vilket leder till att restauranger 

behöver använda sig utav skilda vägledningar (Ibid.). 
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Utöver detta är det viktigt att menyplaneraren vet vilken typ av marknadsföring restaurangen 

använder, det vill säga vilket segment de vill nå ut till (McVety et al., 2001). När det handlar 

om att vara ledare i restaurangbranschen krävs det att restaurangen har en meny som kommer 

få gästernas uppmärksamhet (Ibid.). För att få en strukturerad meny är det ytterst viktigt att 

menyplaneraren vet vad restaurangen vill åstadkomma (Ibid.). Menyplaneraren bör veta 

vilken typ av stil restaurangen är ute efter samt vilken typ av vinst restaurangen vill uppnå 

(Ibid.). Planeraren bör också veta vilken typ av atmosfär och stämning det är i restaurangen 

för att därefter kunna anpassa menyn till restaurangen (Ibid.). En annan viktig faktor är att 

menyplaneraren känner till hur mycket gästerna är villiga att betala för sitt besök på 

restaurangen (Ibid.). 

Dåtiden och nutidens menyer 

Menyer består egentligen av en lista av olika rätter som restaurangen erbjuder (Kivela, 1994). 

Dessutom är menyerna ett hjälpmedel för restaurangerna. De kan med hjälp av menyer 

informera gästerna samt ge dem ett perspektiv på vad restaurangen kommer tillföra i gästens 

upplevelse (Ibid.). Med en meny vill och kan restaurangen visa sitt koncept (Ibid.).  

 
Man vet inte riktigt när menyn först kom till men det finns information om att det förekom 

handskrivna menyer redan på mitten av 1500-talet (Nordén, 2001). De äldsta menyerna som 

man känner till är från 1700-talet. Det som vi idag kallar meny uppstod år 1810 när den ryske 

Parisambassadören introducerade det ryska sättet att servera mat på. Det vill säga att man 

hade menyer vid sidan om tallriken så gästerna skulle kunna läsa vad som serverades. När 

man sedan valde att ha menyerna på bordet kunde gästerna själva läsa sig till vad som skulle 

serveras och vad de kunde välja bland (Ibid.).  

 

Språket på de svenska menyerna skiljer sig beroende på när menyerna tillkom. Under 1950-

talet i Sverige var det många menyer som skrevs på svenska och franska (Ginell och 

Söderström, 2017). De franska orden på menyerna är namn på rätterna som till exempel filet 

mignon, en bit som är tagen från den mindre änden på oxfilen (Ibid.). På 80-talet var det 

främsta språket på menyerna svenska vilket fortsatte in på 90-talet. Då började återigen 

franskan och engelskan samt även tyskan leta sig in på de svenska menyerna. År 2010 var 
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menyerna till största del på svenska, men det finns också menyer på engelska och franska 

(Ibid.). 

 

I en undersökning framkom resultatet att maträtters beskrivning kan påverka hur gästerna 

tycker det smakar men också hur pass mycket gästerna tycker om det (Spence & Piqueras-

Fiszman, 2014). En koppling mellan språket på menyn och gästernas gillande genomfördes. 

Namnet på en maträtt kommer att kunna ändras beroende på vad gästen fokuserar på när en 

maträtt serveras samt påverka gästens förväntningar (Ibid.). Ett intressant namn kan väcka 

mer intresse göra rätten men också för att en rätt känns mer sofistikerad. Vissa namn på rätter 

kan även få gästen att koppla till någon tidigare erfarenhet. I en annan undersökning visade 

det sig att maträtter upplevs bättre när de beskrivs på andra språk än svenska (Ibid.). Det 

franska köket anses vara delikat samt utsökt. Gästerna kopplar maträtter med franska namn 

till det franska köket eftersom man då antar att ingredienserna eller matlagningstekniken är 

från den regionen (Ibid.).  

Menydesign 

Restauranger brukar med hjälp av menyer visa sitt koncept, där det till exempel kan vara 

bistro eller fine dining (Magnini & SeonTaik, 2016). En fin font, guldmenypapper och en 

tung fysisk meny är ofta saker som fine dining restauranger använder sig av. Detta för att 

signalera deras status och att de har en hög standard. Magnini och SeonTaik (2016) 

genomförde en undersökning på ett universitet i USA där resultatet blev att när texten är 

kursiverad anser gästerna att stället är bättre och har bättre service. När det gäller vikten på 

menyerna anser gästerna att ju tyngre de är desto finare restaurang. Magnini och SeonTaik 

(2016) fick dock som resultat att bakgrundsfärgerna, guld eller vitt, på menyerna inte hade 

någon signifikant effekt.  

 

Nordén (2001) menar att det allra vanligaste sättet att skriva en meny på är på styvt papper 

eller kartong. Ända sedan 50-talet har menyer varit på papper men år 2010 började 

kreativiteten flöda och menyerna kommer i vissa fall på iPads, appar eller på fysiska plankor. 

År 2010 har en annan typ av papper börjat användas, “naturpapper”. Detta papper är beige till 

färgen och har ett mer rustikt utseende (Ginell & Söderström, 2017).  
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Vid utformning av en meny är begränsningen menyplaneraren (Lundström, 2010). Det är 

personens kreativitet som sätter gränser för arbetet. Dock finns det fem grundläggande delar 

som ingår i en meny; val av format, val av typsnitt, val av textning, val av färg samt val av 

papper. Storleken och form väljer personen som utför arbetet (Ibid.). Ett neutralt och tydligt 

typsnitt är att föredra då det blir enklare för gästen att läsa menyn. Däremot menar Lundström 

(2010) att byte av typsnitt kan väcka intresse. Det här kan användas för att förstärka vissa 

delar i en meny. Man kan även välja att byta mellan versaler och gemener för att väcka ett 

intresse. Val av ord har en stor betydelse för menyn, men det viktigaste är ändå att 

mottagaren förstår vad avsändaren menar. Beskrivningen på menyn och det som faktiskt 

serveras stämmer överens är av stor vikt då gästerna ofta bildar sig en uppfattning och har 

förväntningar på rätten utifrån menyerna (Ibid.). Dessutom kan användaren välja ord för att 

försöka styra gästen i de val som den genomför. Loman Scanlon (omnämnd i Lundström, 

2010) anser att färgen är det som påverkar en gäst. Menyplaneraren kan med hjälp av färg 

skapa en viss stämning.  

Försäljning 

Olika typer av menykreativitet kan utöka restaurangens koncept därför att ge en dekorativ 

meny kan nå fram till gästernas köpvillighet enligt Shafei, Aram Rastad och Kamangar, 

(2016). I deras studie kan man med hjälp av ögonspårningsteknik se att kundens lust ökar om 

menyn kan kopplas till ett redan befintligt minne, för gästen (Ibid.). Denna teknik kopplas till 

konsumenternas minne med hjälp av lukt, färg och smak. Med hjälp av denna teknik kan man 

nu få information om vad gästerna vill konsumera, vilket är individuellt beroende på vilken 

typ av människa det är (Ibid.). Med denna teknik kunde man i studien mäta hur man kan nå 

fram till gästernas köpvillighet genom att förmedla en känsla (Ibid.).   

 

Prissättningen i menyer påverkas av gästernas val, det vill säga att sambandet mellan 

psykologi och menydesign har en direkt påverkan på gästernas köpbeteende enligt Shafei, 

Arman Rastad och Kamangar (2016). Ett exempel på detta är att de rätter med höga priser på 

menyer väcker mer intresse från gästen än de billigare rätterna på menyn (Ibid.). Gästernas 

intresse kan också väckas med hjälp av symboler såsom dollartecken men också en variation 

mellan skrift och numeriskt format (Ibid.). Prissättning på menyer påverkas av gästernas 

attityder. Priset beror på vilket segment restaurangen vill nå ut till (Ibid.). Forskning visar på 

att gästernas priselasticitet minskar om decimaltecken används i priset. Gästernas 



 11 

köpbeteende påverkas likaså om priset slutar på siffran nio (Ibid.) Utöver detta visar även 

forskning på att även designen på menyn påverkar gästens val av rätt. Prislistan på en meny 

är i de flesta restauranger uppdelad i en speciell ordning, där rätter med lägst pris kommer 

först på listan och rätter med högst pris kommer sist (Ibid.). Problematiken med detta system 

är att gästerna går genom de billiga rätterna först, och bestämmer sig för dem innan de hinner 

se de dyrare alternativen. Det här leder i sin tur till ett problem för restaurangens ekonomi 

(Ibid.).  

 

“The menu is the No.1 tool… . Menus are the purest form of your restaurants strategic 

marketing plan” menar McCall & Lynn (2008). Då anser McCall & Lynn (2008) att 

restauranger bör lägga mer tid på sina menyer för att på så sätt kunna få mer gäster. Dessutom 

är menyerna det första intrycket för gästerna på en restaurang. Noga planerade menyer kan 

påverka gästernas val av restaurang men också val av rätt på en meny (Ibid.). Rätter som är 

beskrivna i bättre språk och framförallt tydligare kan få gästerna att tro att de håller är en 

högre kvalitet. Det här i sin tur kan leda till att priset på rätterna kan höjas. Undersökningar 

har genomförts huruvida texterna på menyer ska vara (Ibid.). Somliga föreslår att texterna på 

menyerna ska vara korta beskrivningar medan andra menar på att försäljningen kommer öka 

om det ges en bättre förklaring på rätterna (Ibid.). 

 

Mattrender 

Idag är det allt fler personer som har valt att äta vegetarisk eller vegansk kost (Hwang & 

Lorenzen, 2008). Mat som inhandlas i mataffärer har, enligt lag, information om fett, 

kolesterol, fiber och andra viktiga näringsämnen. Däremot kan inte gästerna se 

näringsämnena om maten konsumeras på en restaurang. Av just denna anledning finns det 

numera menyer som visar tydligt att just en maträtt är vegetarisk, att den är vegansk eller att 

den är fri från mjölkprodukter (Ibid.). Dessutom finns det även menyer som visar antal 

kalorier i en maträtt. Hwang och Lorenzen (2008) menar på att det hjälper gästerna att göra 

hälsosammare val när de väl äter ute på en restaurang.  

 

Majoriteten av restaurangerna har cirka en eller två vegetariska alternativ på sina menyer. Det 

här har lett till att vegetarianer hellre äter hemma, dels för variation men dels för bristen på 

antal rätter på restauranger enligt Lennmark- Appelbom och Lich (2016). Om kunskapen om 
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vegetarisk och vegansk kost ökar tror Lennmark-Appelbom och Lich (2016) att fler 

vegetariska alternativ kommer finnas på menyerna. Därmed, för restaurangens egen vinning 

krävs det fler vegetariska erbjudanden. Dessutom bör restauranger planera efter trender då det 

är ett vinnande koncept (Ibid.).  

 

ICA gruppen har tillsammans med Diaz & Swahn (2018) tagit fram de senaste trenderna samt 

framtidens smak och råvara. Som det ser ut nu kommer köttet inte längre vara den självklara 

huvudråvaran och målgruppen för vegetarisk kost blir allt större (Ibid.). Insekter, rotfrukter 

och baljväxter kommer ta en allt större plats och bli framtidens råvaror (Ibid.). Bland dessa är 

även alger och havsbruk (Ibid.). Dessutom kommer allt mer fokus ligga på närproducerade, 

hållbara och lokala råvaror (Ibid.). 

Framtidens meny 

Tekniken i samhället påverkar vår vardag, vårt arbete och det sociala (Ginell & Söderström, 

2017). På den senaste tiden har det även blivit allt vanligare för restauranger att använda sig 

av teknik för att visa gästerna menyer, till exempel genom iPad eller på appar. Enligt Spence 

& Piqueras-Fiszman (2014) kan tekniken användas som hjälpmedel för gästerna vid en 

måltid. På så sätt kan det bli lättare för gästerna att förstå vad de konsumerar (Ibid.). I en 

undersökning har man jämfört vanliga menyer med elektroniska menyer där syftet var att se 

vilket som tillfredsställde gästerna mest (Ginell & Söderström, 2017). Resultatet visade ett 

elektroniska menyer ger gästerna tydligare information om bland annat rätterna och 

restaurangen, vilket ledde till att elektroniska menyer var mest tillfredsställande (Ibid.).  

 

Systemet “Digital Ordering System for Restaurant Using Android” är ett hjälpande system 

som gör att styrsystemet i restauranger utvecklas framåt (Ginell & Söderström, 2017). Med 

detta system kan nu restauranger ta beställningar digitalt och det blir lättare att förnya menyer 

(Ibid.). Dessutom kan elektroniska menyer anpassas efter gästens egna önskemål, vilket 

betyder att menyerna blir mer personliga (Ibid.). Gästerna kan sortera menyn efter utvalda 

kategorier såsom prisklass eller vegetariskt alternativ. Dessutom ska gästerna kunna lägga till 

eller ta bort komponenter på rätter (Ibid.). Dock finns det problem med elektroniska menyer, 

till exempel problem med tekniken. Systemet som nämnts ovan ska dock vara säkert (Ibid.). 

Den största rädslan med elektroniska menyer är att tekniken kommer ta över själva 

upplevelsen (Spence & Piqueras-Fiszman, 2014). Det här kan i sin tur leda till att gästerna 
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inte upplever måltiden och servicen lika bra (Ibid.). Eftersom personal och servis inte 

fungerar på samma sätt när elektroniska menyer används är det viktigt att menyn är 

organiserad samt lätt att förstå sig på (Ibid.). En strukturerad meny, där det är lätt att se priset 

och att gästers omdömen finns är att rekommendera. Dessutom kan köket direkt berätta för 

gästerna om något är slut, genom att lätt ändra i den elektroniska menyn (Ibid.).  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer restauranger tar hänsyn till vid 

planering och sammanställning av sina menyer samt vilken kunskap som krävs för att planera 

en meny. Studien lyfter även fram ideér kring hur framtidens menyer kommer utvecklas. 

 
● Vilka faktorer tar en menyplanerare hänsyn till vid menyplanering? 

● Vilken kunskap behövs för att sammanställa en meny?  

● Hur kommer framtidens menyer att se ut? 

Metod och material 

I detta stycke framförs studiens metod, pilotstudie samt urval. Därefter presenteras 

dataanalys.  

Metodval 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar valdes det att genomföra en 

enkätundersökning.  

Enkätundersökning 

Det som kännetecknar en kvantitativ metod är att mätning, generalisering och kausalitet är i 

fokus (Bryman, 2011). Metoden som valdes för att genomföra denna studie var en 

enkätundersökning. Metoden valdes för att direkt nå ut till respondenterna men också 

eftersom en enkätundersökning är enklare att administrera. Till största del används det öppna 

frågor eftersom respondenterna har möjlighet att svara med egna ord. En annan fördel med 

öppna frågor är att de sällan leder respondenterna i någon specifik riktning (Ibid.). Vissa 

frågor valdes att vara öppna för att undersöka hur menysättaren tänker vid en menyplanering.  
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På grund av öppna frågor har enkätundersökningen en kvalitativ tolkning. En kvalitativ 

metod skiljer sig från en kvantitativ eftersom den förstnämnda metoden riktar in sig på ord 

istället för siffror. Dessutom ligger stor fokus på att förstå den sociala verkligheten (Bryman, 

2011). Vanligtvis är en enkätundersökning kvantitativ men eftersom de flesta frågorna som 

ställdes i undersökningen var öppna så blev den också kvalitativ (Bryman, 2011).  

 

Enkätstudien har genomförts i EyeQuestion och har delats ut till restauranger och på 

Facebook. EyeQuestion är ett webbapplikationsprogram för sensorik-och 

konsumentundersökningar (EyeQuestion, u.å.). Anledningen till att just denna metod valdes 

var eftersom att uppsatsförfattarna ville nå ut till restauranger på ett effektivt sätt. Enkäter och 

ett informationsblad skickades ut till tio utvalda restauranger under vårterminen 2018. I och 

med att ett informationsblad skickades ut har respondenterna skriftligt tagit del av studiens 

syfte. Samt hur information har hanterats samt att deltagandet i studien är frivilligt (se Bilaga 

2 för informationsblad). Deltagarna fick totalt en vecka på sig att svara för att få så mycket 

svar som möjligt.  

 

Enkäten bestod av startsida samt nio frågor som skulle besvara arbetets syfte (se Bilaga 3 för 

frågor). Antalet frågor begränsades till nio för att deltagarna inte skulle anse att det var för 

krävande att svara på dem (Patel & Davidson, 2011). För att lättare kunna dra slutsatser bad 

vi deltagarna att fylla i befattning, tidigare erfarenhet av menyplanering och hur länge de har 

satt menyer.   

Pilotstudie 
 
Enligt Bryman (2011) används en pilotstudie för att hitta eventuella problem kring 

enkätfrågor. Uppsatsförfattarna valde att genomföra en pilotstudie där tio medstudenter 

deltog, åldrarna var 21-30 år. Vi hade som krav att medstudenterna skulle ha deltagit i någon 

form av menyplanering för att på så sätt lättare kunna förstå och svara på våra frågor. 

Dessutom är det viktigt att genomföra en pilotstudie då det är lätt att bli blind på sin egen text 

menar Bryman (2011). Reliabilitet eller validitet går inte att granska förrän en pilotstudie har 

ägt rum (Ibid.). Författarna valde att kontrollera svaren från pilotstudien för att dubbelkolla 

att enkätfrågorna besvarade syftet men också att deltagarna hade förstått enkätfrågorna 

(Ibid.).  
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Totalt fanns det elva frågor där en av dem var övrigt. De två första frågorna behandlade 

befattning och tidigare erfarenhet av menyplanering, detta för att kunna jämföra 

respondenternas svar. Vidare fanns det frågor angående trender, viktiga kompetenser för en 

menyplanerare samt framtidens menyer (se Bilaga 3 för frågor).  

Material 
Här redovisas det urval av respondenter samt hur datan har analyserats.  

Urval av respondenter 
 
Uppsatsförfattarna har tittat olika kända restaurangers menyer och på så sätt valt de 

restauranger vars menyer sticker ut eller är intressanta på annat sätt. För att få fler svar på 

enkäterna har de även skickats till mindre restauranger, där chansen uppfattas som större att 

få svar. Vi har även använt oss av ett så kallat bekvämlighetsurval, det vill säga att vi har 

använts oss av kontakter inom branschen för att få fler svar (Bryman, 2011). Utöver detta har 

vi funnit en hel del respondenter med hjälp av Facebook, då enkäten har delats på gruppsidor 

där kockar och serviser är medlemmar. Med andra ord är även informanterna anonyma för 

oss. I vissa fall har ett snöbollsurval använts, det vill säga att respondenterna har frågats om 

de har någon bekant som också kan svara på enkäten (Ibid.).  

Dataanalys 
 
När enkätstudien stängdes hade totalt 31 personer svarat och slutfört enkäten, medan 63 

personer hade påbörjat enkäten men inte avslutat. Informationen från enkätstudien har 

bearbetas och gjorts om till data innan det har använts i resultatet. Excel användes för att 

bearbeta datan som sedan gjordes om till tabeller och figurer. Graneheim och Lundman 

(2004) menar på att det finns meningsbärande-enheter vid öppna frågor. Dessa meningar har 

kondenserats, men deras huvudsyfte bevaras. De kondenserade meningarna har sedan delats 

upp i olika kategorier som sedan blev subteman samt teman (Ibid.).Vid den här punkten har 

subteman och teman analyserats och tack vare det här har resultatet kunnat sammanställas 

(Ibid.).  
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Etisk planering för studiens genomförande 
Vid forskning och undersökningar finns det fyra etiska principer som bör följas. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentalitetskraver samt nyttjandekravet (Bryman, 

2011). Materialet till studien har samlats in med hjälp av enkäter. På grund av arbetets 

utformning är författarna bundna till deltagarnas information och villighet att svara på 

enkätens frågor (Patel & Davidsson, 2011). För att uppfylla det första kravet, 

informationskravet, har deltagarna fått ta del av studiens syfte. Utöver det här har även ett 

informationsblad bifogas tillsammans med enkäten (se Bilaga 2) där kontaktuppgifter till 

både författarna och handledaren fanns med, utifall frågor skulle dyka upp under arbetets 

gång. I informationsbladet har vi varit noga med att påpeka att deltagarna inte behöver delta 

men också att de kan hoppa av när de vill under arbetets gång, detta enligt samtyckeskravet 

(Bryman, 2011). Författarna har valt att ha enkäten anonym, detta för att undvika spridning 

av information till obehöriga (Patel & Davidson, 2011). Det vill säga att det inte finns några 

frågor angående namn eller andra personuppgifter som kan vara till hjälp för identifiering. 

Enligt nyttjandekravet har endast den insamlade informationen används till denna studie.  

Resultat 

Nedan kommer informationen som samlats in via enkäter sammanfattas. För att se 

enkätfrågorna se Bilaga 3.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt har 31 respondenter deltagit i enkätundersökningen och alla har olika befattning och 

olika erfarenheter, se figur 1. Däremot svarade 50 % att de har ett arbete inom köket medan 
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endast 20% arbetade inom matsal. De resterande respondenterna var creative leader, 

operations manager, driftchef eller kökslärare som blev totalt 30 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denna fråga fick respondenterna svara på om de har haft någon tidigare erfarenhet 

menyplanering, se figur 2. 14 personer vars befattning är inom kök svarade att de har tidigare 

erfarenhet. Däremot är det 1 person som inte har gjort menyer tidigare. I matsalen har 6 

personer svarat ja och i gruppen annat har 6 personer svarat ja. I kategorin annat har vi ett 

bortfall på 3 personer då de inte har svarat.  

Kunskap  

Gällande kunskaper och kompetenser vid en menyplanering finns det olika viktiga faktorer 

att notera. Enligt respondenterna är fokus på restaurangens koncept en viktigt faktor men 

också ekonomi. Med ekonomi menas dels menys prissättning och dels restaurangens 

ekonomi. Det är viktigt att man anpassar menyn efter restaurangens koncept. Ekonomin anses 

vara viktig då restaurangen inte kan ta för mycket betalt så gästerna inte kommer dit, men 

inte heller för lite så att de förlorar pengar.  

 

“Läsa in konceptet/restaurangen och hålla sig inom de ramarna både ekonomiskt och 
gastronomiska.” -  (Respondent 3, kökspersonal) 
 
“Menyplanering handlar om helhetskunskap. Maten ska vara god och näringsrik men också 
hållbar och prisvärd” - (Respondent 29, matsalspersonal) 
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En annan mycket viktig faktor anses vara råvarukunskap där närodlat och ekologiskt odlade 

livsmedel ansågs vara i topp. Vid undersökningen var det 14 personer som menade att 

råvarukunskap och anpassning efter säsong var viktigt.  

 

“Kunskap om var och hur råvarorna blir till, jag hade anpassat menyn utefter vad jag kan 

använda från närområdet såsom skaldjur, havtorn osv om man bor på västkusten som jag. 

Man bör också ha kompetensen att sätta meny utifrån vad gästerna vill ha.” - (Respondent 4, 

kökspersonal) 

 
För att gästen ska få en så pass bra upplevelse vid måltiden som möjligt menar 

respondenterna att god gästkännedom kan leda till en positiv upplevelse. Vissa respondenter 

ansåg att man ska välja maträtter utifrån segmentet som restaurangen har nått ut till. Det är 

med andra ord viktigt att kunna “känna av gästerna”.  

 
“Jag anser att man måste tänka utifrån och in, dvs vad vill gästen ha? Samtidigt som man 

måste se till vad personalen vill eller kan laga för mat.”   -  (Respondent 8, matsalspersonal) 

 
“Att kunna känna av gästerna och vad vill restaurangen förmedla för budskap.”  - 
(Respondent 2, matsalspersonal) 

Menydesign  

 
Vid frågan om menyns utseende fick respondenterna med egna ord svara på olika faktorer, 

såsom typsnitt, papper, format och färg. De frågor som nämnts i enkätundersökningen (se 

Bilaga 3) är enligt respondenterna viktiga och att de passar till restaurangens koncept.  

 

Valet av papper ger gästen en genuin och personlig känsla. Det är viktigt att kvalitén på 

pappret är bra vilket i sin tur kan leda till en bättre helhetsupplevelse. En viss proffsighet kan 

också pappret bidra med. 

 

“Pappret ska utmärka sig, man vill inte ha nåt billigt papper som gäst, känns mer genuint och 

personligt om pappret är finare.” -   (Respondent 4, kökspersonal) 

 

Flera respondenter menade på att språket på en meny är viktig, det ska vara ett relativt enkelt 

språk och typsnittet bör vara lättläst. Gästen ska kunna förstå restaurangens koncept med 
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hjälp av menyn. Stavfel och grammatiska fel kan dra ner på gästens upplevelse och bör 

därmed undvikas. Namnet på maträtten ska vara tydligt och helst skrivas med en stor 

teckenstorlek, allra helst bör en kort och koncist förklaring komma efter. 

 

“Inga stavfel eller grammatiska fel, kortfattad, enkel och proffsig. Stor textstorlek på 

maträtten med en följande mindre text till förklaring av rätt. Pris bör alltid synas.”  - 

(Respondent 2, kökspersonal) 

 

“Enklare är oftast bättre. Det ska se fint ut men vara lättläst och koncist.”  - (Respondent 11, 

matsalspersonal) 

 

Respondenterna menade också på att man med hjälp av menyn ska kunna visa restaurangens 

koncept. Vid en menyplanering bör man alltid ha restaurangens koncept i tanke, en stilren 

restaurang bör ha en stilren meny.  

 

“Spegla restaurangens koncept, allt från inredning till matval. Stilren restaurang kräver en 

stilren meny.”  - (Respondent 5, kökspersonal) 

 

Menyplanering 

   

I enkätundersökningen tillfrågades deltagarna om vilka faktorer av ovanstående (figur 3) de 

anser man behöver ta hänsyn till vid en menykomposition. Deltagarna fick välja 3 alternativ 

det ansåg var mest behövligt till frågan. Enligt diagrammet (figur 3) hade 27 stycken svarat 
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att restaurangens koncept var en av de viktigaste faktorerna till en lyckad menykomposition. 

Det var sedan 26 stycken som svarade ekonomi som den viktigaste faktorn till frågan. 

Anpassning till säsong ansåg 17 stycken var en av de viktigare delarna i en meny 

komposition, 16 stycken valde råvarutillgång som en av de viktigaste frågorna. Trender var 

det som var minst viktigt i denna undersökning enligt deltagarna, då det bara var 5 stycken 

som svarade att de tyckte den faktor var viktig.  

 

Respondenterna fick möjlighet att förklara sina svar angående de viktigaste faktorerna vid en 

komposition av meny. De flesta menade på att alla förslag var viktiga men vissa nya 

alternativ tillkom som till exempel kockarnas kunskap och att ständigt jobba mot en 

utveckling. En respondent menade på att det viktiga är att ta hänsyn till restaurangens 

kundkrets och att man på så sätt bör anpassa menyn till dem.  

 

“Kockarnas kunskap, ständigt jobba efter utveckling samt framför allt vad som efterfrågas av 

restaurangens kundkrets”   - (Respondent 4, kökspersonal) 

 

Medan andra respondenter anser att ekonomin är det allra viktigaste då man inte kan driva en 

restaurang utan att ha koll på lönsamheten. Ekonomin är stommen för att ha en bra och 

lönsam restaurang. En menyplanerare bör ha koll på ekonomin så man varken förlorar pengar 

eller att man heller inte lurar sina gäster.  

 

“Ekonomin är helt avgörande om det är möjligt eller inte.”  - (Respondent 5, matsalspersonal) 

Mattrender 

I frågan angående respondenternas syn på trender var det splittrade meningar och om trender 

bör tänkas på vid en menyplanering. En del respondenter ansåg att trender är viktiga och att 

de bör tas i beaktning vid en menyplanering då fler gäster kommer att välja deras restaurang. 

En stor anledning till detta anses vara att man måste följa med i trender då gästerna gör det. 

Allt fler människor väljer att konsumera vegetarisk eller vegansk kost. Dessutom är det inte 

bara vegetarianer eller veganer som konsumerar denna kost. I och med detta krävs det då av 

restauranger att serverar vegetariska/veganska alternativ. Respondenterna som deltagit i 

undersökningen påstod att det måste finnas minst ett vegetariskt alternativ och veganskt 

alternativ på menyerna i dagens tid, alltså 2018. 
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“Att i dagens tid År 2018 så måste det finnas minst ett vegetariskt alternativ och gärna ett 

veganskt alternativ.”  - (Respondent 6, matsalspersonal) 

 

“Jag lägger mera vegan/vegetariska rätter för att folk eftersträvar det.”  - (Respondent 7, 

kökspersonal) 

 

Enligt flera respondenter kan man med hjälp av trender nå ut till fler och nya segment. Det 

här påverkar i sin tur restaurangernas omsättning. Om restaurangen anpassar sig till dagens 

trender kommer restaurangen automatisk anpassa sig till fler segment, oavsett om det är 

vegetarisk kost eller ekologiskt som gäller för gästen.  

 

“Något man bör anpassa sig efter dels för det kreativa men även för att kunna nå ut till så 

många kunder som möjligt.”  - (Respondent 8, matsalspersonal) 

 

“Dels viktigt att följa trender för att nå fler eller nya segment, och dels för att inte tappa 

befintliga gäster.”  - (Respondent 11, kökspersonal) 

 

Medan vissa av respondenterna menar på att man bör ha dagens trender i åtanke vid en 

menyplanering men att man inte bör följa dem helt och hållet. En respondent menar att alla 

restauranger följer dagens trender och att man då blir en i mängden om man gör det. För att 

sticka ut bör trenderna följas men att man sätter en egen touch på det. Däremot menar 

respondenterna att det ändå är viktigt att jobba med bra och hållbara råvaror, oavsett om 

dagens trender följs eller inte.  

 

“Jag ser trender mer som inspiration när jag skriver menyer snarare än att följa dem. Sen är 

det självklart att jobba med hållbara råvaror.”  - (Respondent 7, matsalspersonal) 

 

“Vill man synas ska man följa trenderna men fortfarande sätta sin egna touch på det. Då 

kommer man långt.”  - (Respondent 8, kökspersonal) 
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Framtiden 

I undersökningen ställdes en fråga om hur respondenterna ser på framtidens menyer och dess 

utveckling. En stor del av respondenterna menar på att elektroniska menyer kan och bör vara 

ett alternativ i framtiden, då det till exempel sparar på papper. En respondent menar att det till 

och med kommer bli fler restauranger som använder sig av appar och elektroniska menyer i 

framtiden.  

 

“E-menyer är bra i ett större syfte som tex i skyltfönster eller på vägg dock vid bordet när det 

gäller matmenyer så är det trevligare med tryckt/utskriven meny dock inget tvång det är mer 

en kostnad fråga om man kan så är det lysande med paddor på alla.”  - (Respondent 11, 

kökspersonal) 

 

Dock menar en respondent på att elektroniska menyer är en trend och kommer därmed 

försvinna. 

 

Däremot är de flesta av respondenterna emot elektroniska menyer. Anledningarna till detta              

verkar vara att det anses vara ofint att sitta med elektronik på en restaurang eller att 

elektroniken tar bort helhetsupplevelsen.  

 
“Jag tror den vanliga pappersmenyn står sig starkt många år till.”  - (Respondent 8, 
matsalspersonal) 
 
“Jag tror att E-menyer kan ta bort gästupplevelsen i helhet. Det finns en charm med 

menypresentation och så vidare.”  - (Respondent 9, matsalspersonal) 

 

“Klassisk restaurang av kvalité kommer alltid erbjuda en pappersvariant”  - (Respondent 6, 

kökspersonal) 

 

Det visar sig vara delade åsikter gällande framtidens menyer då deltagarna har svarat olika på 

denna fråga. Även fast det finns fördelar med elektroniska menyer är det inte många 

respondenter som faktiskt kan tänka sig att övergå från pappersmenyer till elektroniska 

menyer.  

Resultatdiskussion 
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I detta avsnitt diskuteras resultatet med koppling till den teoretiska bakgrunden. Därefter 

kommer en diskussion om metod och material.  

Nödvändiga kunskaper   
För att sätta en meny behövs det vissa kunskaper och kompetenser. Resultatet av 

undersökningen visar att kunskap inom ekonomi och prissättning är en av de viktigaste 

faktorerna. Även McVety, Ware och Lévesque (2001) menar att en vinstinriktad förmåga vid 

en menyplanering är av största vikt.  

 

 

 

Respondenterna påstår att det är viktigt att man anpassar menyn efter restaurangens koncept  

samt efter det segment som restaurangen har valt att rikta sig in på. Det stämmer överens med 

vad McVety et al. (2001) förklarar, nämligen att menyn används för att uppmärksamma 

gästerna om restaurangens måltidserbjudanden. Därför kan menyn spegla restaurangens 

koncept (Ibid.). Av denna anledning är det viktigt att menyplaneraren vet vad ägaren och 

restaurangen vill uppnå med menyn, som till exempel vinst, menystil och såklart koncept 

(Ibid.). 

 

Utifrån respondenternas svar kan man se att råvarukunskap är en betydelsefull faktor vid en 

menyplanering. Anledningarna till detta verkar vara att gästerna idag är mer medvetna om 

miljön, vad som konsumeras och om råvarorna är ekologiskt odlade. Andra miljömärken 

spelar också stor roll såsom till exempel KRAV. Till skillnad från respondenterna nämner 

knappt McVety et al. (2001) något om råvarukunskap. Eftersom McVety et al. skrev boken 

2001 har ny information tillkommit och det är antagligen därför råvarukunskap inte nämns. 

Med anledning av den snabba efterfrågan av ekologiska och miljömärkta livsmedel har 

menyplaneraren varit tvungen att bilda sig kunskap och uppfattning om just detta. 

Menydesign 
 
På en meny är språket en viktig del, tillsammans med layout och papper enligt Lundström, 

(2010). Respondenterna instämmer men menar även att det inte ska finnas några stavfel eller 

grammatiska fel. Eftersom det anses oseriöst men också att det i så fall verkar som att 
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restaurangen inte riktigt bryr sig om hur menyn ser ut. Som tidigare nämnt kan man med 

hjälp av en meny spegla restaurangens koncept och om menyn då ser oseriös ut, kan 

restaurangens dignitet minska. Respondenterna har som åsikt att en stilren restaurang bör ha 

en stilren meny, då menyn som tidigare nämnt reflekterar restaurangen. 

 

Enligt Lundström (2010) bör beskrivningen av rätten på menyn stämma överens med det som 

serveras då gästerna oftast bildar sig en uppfattning när de tittar på menyn. I resultatet kan 

man finna att respondenterna är eniga med detta. Däremot menar ett flertal respondenter att 

det är en fördel om beskrivningen av en rätt är kort och koncis. Detta eftersom en kort och 

koncis beskrivning minskar förvirring och det blir lättare för gästerna att bilda sig en 

uppfattning. För övrigt ska typsnittet på menyn vara tydligt och neutralt av den orsaken att 

det blir enklare för gästen att läsa. Lundström (2010) menar på att man kan byta typsnitt och 

växla mellan gemener och versaler i en meny för att väcka intresse. På så sätt kan man som 

menyplanerare styra vad gästen ska fokusera på.  

 

Gemensamt har respondenterna samt Magini och SeonTaik (2016) att pappret spelar en stor 

roll. En meny kan signalera status och indikera på en hög standard (Magini och SeonTaik, 

2016). Respondenterna har som åsikt att pappret kan ge en personlig och genuin känsla. 

Vidare finner respondenterna att papperets kvalité påverkar gästens helhetsupplevelse.  

Menyplanering 

Utveckling kring menyer sker dagligen och utvecklas beroende på trendsättningen i 

samhället. Respondenterna i enkätundersökningen ansåg att det är viktigt med trendsättning 

på menyer genom restaurangens koncept där trenderna sätts utifrån gästernas önskningar 

(Ljungqvist et al., 2017). Efter deltagarna valt tre olika alternativ som de ansåg var viktigast 

för att få en trendsättning på menyerna var restaurangens koncept den viktigaste delen. För att 

få en meny som var trendig både inom dekorativ utformning av meny samt råvarorna i 

menyn.  

 

Planeringen av menyer utvecklas av kockarnas gastronomiska kunskaper och vad som passar 

restaurangens koncept (Ljungqvist et al., 2017). En menys komposition var en viktig faktor 

för respondenterna som deltog i enkätundersökningen eftersom de ansåg att anpassning till 

säsong var en stor del i trendsättningen på restauranger. Säsongsanpassade råvaror är en 
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tydlig faktor för att få en lyckad menykomposition eftersom menyer gärna sätts beroende på 

årstider. Nya redskap och arbetserfarenheter utvecklas konstant vilket leder till en utvecklad 

kunskapskompetens hos kockar idag. Det vill säga att nya metoder på restauranger ger mer 

ekonomisk medvetenhet och mer hållbart arbetssätt, eftersom man vet mer om 

råvaruhantering idag. Hos respondenterna var den ekonomiska delen i en restaurang viktig 

eftersom det är avgörande för restaurangens möjlighet att gå runt. Lönsamheten är en stor 

faktor till att driva runt en restaurang där en menyplanerare bör ha koll på de ekonomiska 

delarna i restaurangen för att varken förlora pengar eller lura sina gäster. Respondenterna 

ansåg att restaurangens ekonomi är stommen till en lyckad och lönsam restaurang.  

 

Trendsättning är en stor kategori som innefattar mindre underkategorier som säsong, 

komposition, råvarutillgång och ekonomi (Ljungqvist et al., 2017). Respondenterna anser 

dock att just trender kring restauranger är minst viktigt då andra faktorer anses vara viktigare 

för en lyckad menyplanering. Kundkretsen är ett element som är viktigt enligt respondenterna 

i undersökningen då restaurangen anpassar sig till konsumenternas vilja för att få en meny 

som passar just den kundkrets restaurangen vänder sig till.  

Mattrender 

I dagens samhälle väljer allt fler och fler personer vegetariskt eller veganskt, det är också på 

restauranger. Enligt Hwang och Lorenzen (2008) finns det en tydlig faktor på varför allt fler 

väljer vegetariskt/veganskt på restauranger, just därför att information om näringsämnen, fett, 

kolesterol, fibrer och andra viktiga ämnen inte nämns i menyer på restauranger. En drastisk 

ökning på efterfrågan om vegetarisk mat har ökat de senaste åren och därmed måste trenderna 

ändras på restauranger för att få fler konsumenter, enligt respondenterna.  

 

Restauranger idag har ungefär en till två olika vegetariska alternativ på sina menyer, vilket 

har lett till att vegetarianer eller veganer hellre äter hemma (Hwang och Lorenzen, 2008). Det 

visar sig att det får en mer varierad kost om det äter hemma än på restaurang eftersom det 

finns för få vegetariska rätter på menyerna. Deltagarna i undersökningen anser att dessa 

mattrender bör tas i beaktning vid en menyplanering eftersom efterfrågan är så pass hög och 

att fler personer kommer avstå från sina restaurangbesök (Ibid.). Om restaurangen anpassar 

sig till trender kommer det genom automatik anpassa sig efter nya segment som i sin tur 

kommer leda till en ökad kundkrets. Genom att bara följa trender kommer fler restauranger få 
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sin egna touch på sin restaurang (Ibid.). Respondenterna menar att hållbar mat och bra 

råvaror tillför en bättre gästupplevelse.  

 

Att personal på restauranger ska kunna ha mer fokus på att lära sig om vegetariska eller 

veganska rätter kommer ge ett positivt resultat för restaurangen. Genom att erbjuda fler 

alternativ av den vegetariska sidan av menyn kommer ge ett vinnande koncept eftersom 

respondenterna anser att det kommer att få en möjlighet att nå ut till fler nöjda gäster. Det är 

inte bara för att det finns vegetariska alternativ för bara vegetarianer/veganer utan också för 

att få ett bredare utbud till de som känner att välja ett hälsosammare alternativ på sitt 

restaurangbesök. Mat trenderna är inte endast vegetariskt eller veganskt som ligger i fokus 

utan också hälsosammare och miljövänligare alternativ som konsumenter vill se på dagens 

menyer, precis som Diaz och Swahn, (2018) menar.. Restauranger börjar även fokusera mer 

på närodlade och lokala råvaror för att nå sin trendsättning kring bättre val av råvaror (Ibid.). 

Respondenterna anser också att ekologiska råvaror kommer att tillföra ett bättre sätt att nå fler 

segment. Det finns respondenter som påpekar att trenderna inte får förändras så pass mycket 

att restaurangen tappar sina befintliga gäster. Detta är beroende på att de befintliga gästerna 

valde restaurangen eftersom de anser att rätterna på menyn är något som passar dem. 

Framtidens menyer och dess utseende 

Resultatet visar att det finns splittrade åsikter kring framtidens meny, en del anser att menyer 

bör bli elektroniskt med tanke på miljön. En av orsakerna till det här anses vara att man till 

exempel sparar papper. Eftersom det på den senaste tiden har blivit vanligare för restauranger 

att använda sig av teknik för att visa menyerna så ger det gästerna mer säkerhet i sina val 

(Ginell & Söderström, 2017). Utöver det här kan tekniken användas som hjälpmedel för att 

förklara för gästerna vad de egentligen konsumerar (Spence & Piqueras-Fiszman, 2014). 

Restaurangerna har dessutom lättare att förnya menyerna eftersom de aldrig skrivs ut på 

papper. Med dagens teknik kan gästerna själva välja att kategorisera maträtterna på menyn 

utifrån sina egna krav (Ibid.).  

 

Emellertid menar majoriteten av respondenterna att elektroniska menyer är en trend som 

kommer att försvinna. Argumentet för detta bedöms vara att det anses vara ofint att sitta med 

elektronik vid bordet. Utöver det här menar respondenterna på att elektronik kan bidra till en 

sämre upplevd måltidsupplevelse. En av de största rädslorna med att tekniken ska ta över de 
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befintliga pappersmenyerna är att gästerna inte upplever servicen och upplevelsen lika bra 

(Spence & Piqueras-Fiszman, 2014). Orsaken till detta anses vara då personal och servis inte 

längre fungerar på samma sätt (Ibid.). Så av denna anledning är det viktigt att menyn är väl 

strukturerad och att priset är lätt att finna (Ibid.). En av respondenterna menar på att det finns 

en charm i att ha en pappersmeny och att det därmed bör fortsättas med detta.  

 

I resultatet kan man finna att det är en fördel att använda sig av elektroniska menyer om de 

används som till exempel i ett skyltfönster eller på en vägg. Men att gästens 

helhetsupplevelse blir bättre om pappersmenyer används vid bordet. 

Metod- och materialdiskussion 
 

Totalt fick vi svar på 31 enkäter vilket betyder att vi fick ett bortfall på 67 %, alltså 63 

enkäter som blev bortfall. Enligt Bryman (2011) är det större chans att respondenter deltar i 

en enkätundersökning om den inte är för jobbig och stor. Av just denna anledning valdes det 

att göras flera lite större frågor. Nackdelen med att ha flera större och öppna frågor är att det 

tar längre tid för respondenterna att besvara enkäten. Bryman (2011) anser att anledningen till 

ett stort bortfall kan vara att enkätfrågorna är öppna. En annan anledning till detta skulle vara 

att antalet frågor var många, och att det i kombination med det ovannämnda ledde till att det 

tog för lång tid. En annan nackdel som vi upptäckte med öppna frågor är att det är svårare att 

dra ett slutgiltligt resultat. Om enkätundersökningen hade gjorts om hade vi börjat med 

enkätfrågorna tidigare och på så sätt kunnat skicka ut de tidigare. Utöver detta hade vi 

varierat stängda och öppna frågor, både för att underlätta för respondenterna men även för 

oss. Det eftersom det blir lättare att jämföra och sammanställa frågor som är stängda.  

 

Respondenterna fick totalt en vecka på sig att besvara enkäten. Författarna ansåg att det här 

var tillräckligt med tid då frågorna ansågs vara få samt relativt lätta. Om respondenterna hade 

haft längre tid hade vi möjligtvis fått ett mindre bortfall och kanske även fler respondenter. 

En annan faktor till bortfallet skulle kunna bero på restaurangbranschen, med mycket stress 

och att det inte finns mycket tid över att svara på enkätfrågorna.  
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Etisk reflektion om studiens 
genomförande/Forskningsetisk uppföljning 

 
Arbetet har följts efter de fyra etiska principerna som är viktiga för ett forskningsarbete (Patel 

& Davidsson, 2011). För att uppfylla informationskravet har deltagarna fått information om 

syftet och metoden. Information om att deltagandet av undersökningen var anonym och 

frivillig samt att resultatet endast skulle användas till detta arbete var författarna noga med att 

påpeka. För att uppfylla konfidentialitetskravet valde författarna att inte använda sig av frågor 

som kunde avslöja vem respondenter är. Dessutom ägde enkäterna rum på ett 

webbapplikationsprogram som gjorde respondenterna anonyma.  

Slutsatser 
Studien har gett förståelse för vilka faktorer som restauranger tar hänsyn till vid planering 

samt sammanställning av menyer. Språk, kvalité på papper och formatet anser de flesta 

respondenterna är de främsta faktorerna. Men egentligen är det menyplanerarens fantasi som 

är den verkliga begränsningen. Utöver detta har arbetet en inblick i kunskaper som 

menyplaneraren bör besitta. Utifrån respondenternas svar kan vi klonkludera att kunskap om 

ekonomi samt prissättning är två viktiga kunskaper. Dessutom anses råvarukunskap bli allt 

viktigare och gästerna blir allt mer medvetna om detta.  

 

Framtidens menyer anses vara svåra att förutsäga, men allt fler restauranger kommer att 

övergå till elektroniska menyer på ett eller annat sätt. Pappersmenyer tillför en genuin känsla 

för gästen och kommer av den anledningen kanske finnas kvar.  

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Resultatet i detta arbete kan användas för att få en större förståelse för vilka faktorer som 

restauranger tar hänsyn till vid menyplanering. Dessutom kan det slutliga resultatet användas 

av menysättare/planerare som ett hjälpmedel för att på så sätt få en bättre meny. Det här kan i 

sin tur leda till en ökad lönsamhet för restauranger. Vidare forskning kan tillägnas på en 

djupare dykning i detta ämne men också på en mer internationell nivå då detta arbete bara har 

legat på en nationell nivå.  
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Bilaga 2 

 
Informationsblad, undersökning för examensarbete 
      
Syftet med detta arbete är att undersöka vilka faktorer som restauranger tar hänsyn till vid 
planering och sammanställning av sina menyer. Dessutom vill vi undersöka vilka kunskaper 
som krävs för att planera en meny. På detta sätt hoppas vi kunna bidra med en ökad förståelse 
för menyplanering och utveckling av menyer. 
 
Ert deltagande kommer att ske anonymt och inga personuppgifter kommer att lämnas ut. I 
arbetet kommer inga namn eller restauranger att benämnas.  Resultatet som vi får av enkäten 
kommer att endast använda i forskningssyfte. 
 
Deltagandet i denna studie är frivilligt och Du kan själv dra dig ur fram till dess att arbetet 
kommer att publiceras, 29/5 2018. Om Du önskar kan resultatet skickas till dig som deltar. 
Tack på förhand! 
            
Kontaktinformation 
            
Rebecca Karlsson, rebeccacarlsson@outlook.com +46 735 15 87 26 
Maya Rhedin, maya.rhedin@gmail.com +46 763 14 81 42 
            
Handledare för projektet: 
            
Lotte Wellton, fil dr vid Restaurang- och hotellhögskolan Örebro Universitet 
            
lotte.wellton@oru.se   tel: 019 302033 
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Bilaga 3 
 
1: Vad är din befattning? 

 

 
 

 

2: Har du någon tidigare erfarenhet av menyplanering? 

 

 
 

 

3: Hur länge har du gjort menyer?  

 

 
 

 

4: Trender på restauranger kommer och går. Hur ser du som menyplanerare på trender i 

dagens samhälle? Angående vegetarianism, råvaror, ekologiskt osv 

 

 
 

5: Vilka kunskaper/kompetenser anser du att en menyplanerare bör ha? 

 

 
 

6: Vilka faktorer anser du att man behöver ta hänsyn till vid en menysättning och på vilket 

sätt? Till exempel ekonomi, anpassning till säsong, råvarutillgång, restaurangens koncept  

och trender. Du får endast välja 3 stycken. Varför anser du dessa är viktiga?  
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7: Vilka faktorer anser du att man behöver ta hänsyn till vid  en menysättning och på vilket 

sätt?Till exempel typsnitt, val av papper, färg samt format. 

 

 
 

8: På vilket sätt tror du menyn bidrar till gästens upplevelse?

 
 

 

9: Menyer utvecklas hela tiden som till exempel E-meny (elektronisk meny). Hur ser du på 

framtidens menyer och utveckling? 

 

 
 

10: Övrigt?  

 

 
 

 

 
 
 
 


