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Sammanfattning 

Inledning: Menyer är en del av gästens måltidsupplevelse och ett sätt för restauranger att 

framhäva sina maträtter och estetik på. Från att ha varit ett informativt papper till att idag vara 

ett komplext redskap för menyansvariga. 

 Syfte: Syftet med studien är att förstå menyer och menyspråk, detta genom att undersöka 

olika faktorer som dess semantik, utformning, planering och genomförande. 

Metod/Material: Litteratur- och databasinsamling har tillämpats för att få fram relevant data. 

Vidare insamling har skett via kvalitativ insamling i form av intervju och kvantitativ 

insamling i form av enkät. 

Resultat: Respondenterna berör om de använder ett beskrivande eller sparsmakat menyspråk 

i sin meny samt vilka egenskaper som anses viktigast att inkludera i sin meny. 

Slutsats:  I studien har tre huvudsakliga teman identifierats för menyspråket. Dessa tre är 

beskrivande menyspråk, sparsmakat menyspråk och måltidsupplevelsen i fokus. 
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Förord 

Vi vill tacka vår opponentgrupp som har bidragit med nya perspektiv och hjälpt oss att forma 

arbetet. Vi vill även tacka vår handledare Johan Swahn för hans expertis inom ämnet och allt 

stöd med examensarbetet. Extra stort tack till alla menyansvariga som ställde upp för 

intervjuerna och enkäterna! Utan er medverkan och kunskap hade studien varit omöjligt att 

genomföra. 

 

 

Inledning 

En meny är reklam, information, aptitretare, ordskapare och mycket mer (Nordén, 2005). 

Enligt Dornenburg och Page (1996) kommunicerar menyn kockars personlighet och 

perspektiv, samtidigt som den tillåter kockar att uttrycka sig kreativt. Gastronomiska 

mattrender syns tydligt på menyerna runtom i världen, trender som kockar har varit med och 

tagit fram. Två trendrapporter har analyserat menyer om vad restaurangerna fokuserar på. År 

2018 är det tydlig fokus på vegetariska, säsongsbundna och hållbara råvaror, på maträtter som 

har ett kulinariskt arv och på maträtter som är en del av en måltidsupplevelse (Food and 

Friends, 2018; ICA gruppen, 2018). En meny är en bro mellan kocken och gästen, ett sätt att 

förmedla vad en maträtt är svart på vitt. 

 

A menu should excite the palate, starting with the very words chosen to describe the 

dishes – Dornenburg & Page, 1996 

 

Det finns många konkreta mallar för utformning och planering av menyer (Ozdemir & 

Caliskan, 2013, Seaberg, 1991), trots det skiljer sig menyerna. En bra meny kommunicerar 

genom att använda sig av rätt typsnitt, val av papper, färger och texturer för att få fram sitt 

budskap (Seaberg, 1991). Kockarnas kreativitet och restaurangernas estetik är två aspekter 

som denna studie undersöker. Vilka är ansvariga för menyerna idag? Vad är det som avgör 

hur de ser ut? Hur påverkar den gästens måltidsupplevelse? 
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Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Denna studie vill skapa förståelse för menyer och menyspråket. Menyer är en del av 

restaurangens inredning, upplevelse och servering. Genom att få ökad förståelse kan menyer 

skapas och utvecklas till att bli ett bättre verktyg. De fem måltidsaspekterna i modellen 

FAMM (Five aspects meal model) består av mötet, rummet, produkten, stämningen och 

styrsystemet (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). FAMM är ett stöd och 

verktyg som restauranger kan använda för att kontrollera och utveckla sin verksamhet.  

 

Menyn är mötet mellan gästen och köket. Det är betydelsefullt för en restaurang att anpassa 

sin meny till kundens önskemål och förväntningar inför ett restaurangbesök (Gustafsson et al, 

2006). Det är en växande trend att äta på restaurang, antalet restaurangbesökare har ökat 

exponentiellt och besöksnäringen är den snabbast växande branschen i världen (Visita, 2017). 

Meny når framgång genom att konsekvent hålla restaurangens standard. Menyn är en 

presentation av produkten som skapar försäljning och bidrar till restaurangens atmosfär 

(Gustafsson et al, 2006). Rummet är en viktig del av måltidsupplevelsen, inredningen är till 

för att skapa en stämning som kan förhöjas med rätt utformad meny (Gustafsson et al, 2006). 

Studien bidrar till kunskap om menyspråk som kan användas inom måltidskunskap och 

värdskap. 

 

 

Teoretisk bakgrund 

Den teoretiska bakgrunden överblickar studiens samtliga områden. Semantik är det första 

området som behandlas, sedan presenteras restauranghistoria och menyns bakgrund. 

 

Semantik 

Semantik är vetenskapen om språkliga uttryck, dess betydelse och mening (Dahllöf, 1999). 

Språkvetenskapens forskare har en uppfattning om att semantik enbart står för ordets 

betydelse, vilket omfattar dess relation mellan uttryck och verklighet (Ibid.). För att förstå 

språkets betydelse för människan behöver en tidigare förståelse finnas och språket behöver 

sättas in i ett sammanhang, på så vis kan kommunikation uppstå (Dahllöf, 1999). I dagens 

semantik görs en klar skillnad där orden får sin betydelse av brukarna, betydelsen skapas 

tillsammans under anpassade former (Ibid.). Semantiken fokuserar på språkets betydelse ur 
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flera aspekt och analyserar därefter (Dahllöf, 1999). Sensoriska analyser som tar fram ett 

sensoriskt språk är en del av semantiken (Larsson & Swahn, 2011). 

 

Människan kan uppfatta ett stort spektrum av smaker, färger, texturer och dofter (Larsson & 

Swahn, 2011). Ett sensoriskt beskrivande språk förmedlar vad som förtärs (Larsson & Swahn, 

2011). Alltifrån hur maten ser ut, smakar och känns (Ibid.). Att skriva en meny med 

beskrivande ord har visats ha en positiv påverkan på gäster och deras köpbeteende (Wansink, 

Ittersum, Painter, 2005). En sensorisk ram kan utgå från våra sinnen som känsel, doft och 

smak som sedan kan underkategorisera egenskaper som krispigt (Larsson & Swahn, 2011). 

Wansik, Ittersum och Painter (2005) kom fram till att gäster som åt beskrivande märkta 

maträtter var mer benägna att ge mer gynnsamma kommentarer om måltiden och en positiv 

utvärdering. Wansink et al. (2005) skriver att gäster läser menyer och letar efter det som de 

tror kommer att uppfylla deras förväntningar. Wansink, Ittersum och Painters (2001) visar att 

när maträtterna fick beskrivande etiketter sålde de 27 % mer. 

 

Restauranghistoria 

Recept har funnits länge i människans historia, 400 år före vår tideräkning publicerades första 

kokboken av Archestrates i Romarriket och 100 år efter vår tideräkning skrevs De re culiania 

(Hildestrand & Halling, 1971). Kokkonsten fortsatte att utvecklas år 300 efter vår tideräkning, 

där grandiosa måltider serverades som ett skådespel (Ibid.). Frankrike började ta sig an 

gastronomiska vanor under 1100-talet och enligt Hildestrand och Halling (1971) blomstrade 

dessa vanor under renässansen. Framstående kockar fick visa sin kreativitet och prisades i 

kungahus runtom Europa, där det klassiska franska köket framställdes och växte fram 

(Nordén, 2005). Under 1600-talet blev det brukligt att ha ett separat rum för matservering, 

vad samtiden känner till som matsalen (Hildestrand & Halling, 1971). 

 

Efter Frankrikes revolution försvann det kungliga hovet och dess extravaganta livsstil, för 

hovets kockar innebar det att de fick införskaffa nya sätt att leva på (Hildestrand & Halling, 

1971). Många av dessa kockar blev entreprenörer och innovatörer, de var de första att öppna 

restauranger som vi känner till idag och förde med sig kokkonsten till allmänheten (Hedman 

& Nordén, 2012; Hildestrand & Halling, 1971). Under denna tid växte restaurangkulturen 

fram, kockskolor öppnade och utbildade kockar i den franska matlagningsläran (Hedman & 

Nordén, 2012). Alla dessa faktorer ledde till restaurangernas uppkomst under 1600-talet som 

förde med sig menyn (Hildestrand & Halling, 1971).  
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Menyernas uppkomst 

Innan menyns uppkomst hade köksmästare eller andra fått tillkännage måltiden inför 

sällskapet (Hildestrand & Halling, 1971). Värdshus och äldre matserveringar använde sig av 

griffeltavla i början (Ibid.). Serveringen ”service á la russe” var när maträtter serverades 

direkt på bordet, detta var behjälpligt när antalet rätterna började öka och menyn som 

hjälpmedel blev nödvändigt (Hedman & Nordén, 2012). Handskrivna menyer där rätterna var 

skrivna efter serveringsordning blev vanligare, att ha med dryck samt kvällens musikprogram 

var även förekommande (Hildestrand & Halling, 1971). I Sverige förekom ordet matsedel för 

första gången på 1630-talet, efter att hovet gjorde en matbeställning på en dagssedel (Hedman 

& Nordén, 2012; Nordén, 2005). År 1830 nämns ordet matsedeln i novellen Det går an och år 

1860 använder sig det franska kungahuset av ordet menu för första gången (Hedman & 

Nordén, 2012). Ordet meny försvenskades år 1911 från det franska menu (Nordén, 2005). 

 

I slutet av 1700-talet kom det franska uttrycket á la carte meny som gav gäster friheten att 

själv få välja vilka rätter de önskade (Hedman & Nordén, 2012). Rättens namn och pris 

angavs på menyn (Ibid.). Genom att ha á la carte fick gäster möjligheten att komponera sina 

egna menyer samt välja utifrån deras ekonomi (Hildestrand & Halling, 1971). Utöver 

menyernas rätter serverade restauranger ofta en plat du jour, vilket är dagens rätt, denna 

brukade skrivas på griffeltavla eller meddelas av servitören (Hildestrand & Halling, 1971). 

 

Utveckling av menybegrepp 

Äldre menyer har som regel utgått från måltider som passar till dygnets olika timmar 

exempelvis frukost, lunch och middag (Hildestrand & Halling, 1971). Därtill kunde menyn 

vara uppdelad i dagens, säsongens och hela årets serveringar (Hildestrand & Halling, 1971). 

De mest förekommande menyrubrikerna var franska kökstermer i egenskap av á la carte där 

gästen kan beställa en separat maträtt från matsedeln eller h’ors d’oeuvre som är små rätter 

(Ibid.). Den franska kokkonsten var erkänd och serverades runtom i världen (Hildestrand & 

Halling, 1971). Det förklarar varför franska som språk blev välkänd och etablerad på menyer 

(Ibid.). Andra internationella ord och namn som har fått genomslag och förekommer på 

menyer är béchamel, chipolata, Escoffier, Janzon, pralin, Romanoff, sandwich och savarin 
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1(Hildestrand & Halling, 1971). De franska begreppen på menyerna kunde leda till misstag 

om servitören inte kunde översätta korrekt till gästen (Hedman & Nordén, 1971). Hedman 

och Nordén (1971) ger ett exempel där en servitör ger en felaktig beskrivning på en gästs 

fråga om vad gösfilén Dugléré 2 är. Servitören löste detta genom att be köket tillaga den 

felaktiga beskrivningen till gästen (Ibid.). Som Dornenburg och Page (1996) skriver kan en 

meny berätta en historia om en ingrediens, en region i världen eller en tidsepok. 

 

Nuförtiden har gäster ännu större frihet att beställa vad de vill och när de vill (Dornenburg & 

Page, 1996). Det finns restauranger som har utvecklat olika typer av meny (Ibid.). Till 

exempel en single menu som är enpersonsmeny eller chef’s choice menu där kocken har valt 

ut rätter utifrån sin kreativitet och sina åsikter (Ibid.). Från att ha haft Frankrike som 

matvärldens centrum har olika delar av världen skapat sina egna sätt att servera mat på 

(Hildestrand & Halling, 1971; Dornenburg & Page, 1996; Figur 1). 

 

Kina cold → hot dishes 

Frankrike entree  → salad 

 cheese  → dessert 

Tyskland few or no hors d’oevres  

Storbrittanien dessert  → cheese course 

Italien, USA salad  → entreé 

Japan mild  → spicy dishes 

Figur 1: Internationella serveringsordningar (Dornenburg & Page, 1996) 

 

Menyskapande 

En meny kan brytas ned till tre kategorier; en lista av maträtter, en beskrivning av dessa 

maträtter och en beskrivning om restaurangen (Seaberg, 1991). En meny kan locka en gäst att 

äta på en restaurang (Ozdemir & Caliskan, 2013). Menyn ger även ett första intryck av 

                                                
1Béchamel, chipolata och pralin är rätter. Escoffier, Romanoff, Janzon, Savarin och Sandwich 

är personer som har gett namn till kända rätter. 
2 Dugléré är en tillagningsteknik. 
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måltidsupplevelsen som kommer att avnjutas (Ozdemir & Caliskan, 2013). Gästen bildar sina 

uppfattningar och förväntningar av måltiden genom att läsa menyn (Ozdemir & Caliskan, 

2013). 

 

Menyutformaren måste ta hänsyn till ett flertal komponenter under skapande av en fysisk 

meny (Ozdemir & Caliskan, 2013). Menyutformarna tänker på textur, foton, typsnitt, 

menystorlek, bakgrunds- och textfärger (Ibid.). Dessa är faktorer som har påverkan på vad 

gästen slutligen väljer (Ibid.). Ozdemir och Caliskan (2013) skriver att menyutformning tar 

hänsyn till menykortets egenskaper, layout, beskrivningar och etiketter för att skapa en 

attraktiv meny. Menyer är inte enbart information till gästerna, den riktar även gästernas 

uppmärksamhet till rätterna som restaurangen vill sälja mer av (Ibid.). Texten i menyn är 

också av signifikant betydelse för försäljningen, både rätternas beskrivningar och typsnittets 

egenskaper i form av typsnitt och textstorlek (Seaberg, 1991). McCall och Lynn (2008) 

skriver att menyutformning är en form av psykologi. McCall och Lynn (2008) 

rekommenderar att menyutformare och restauranger följer ett antal regler: 

 

1. Var selektiva om vad som visas på menyn. 

2. Var objektiva och basera beslut på vilka saker som ska inkluderas eller raderas. 

3. Placera önskvärda och lönsamma föremål där kunderna kommer att märka dem.  

4. Använd bilder av objekt, men gör det selektivt. 

 

Den här listan ökar den beskrivande komplexiteten av de objekt som vill representeras som 

högre standard (McCall & Lynn, 2008). Ozdemir och Caliskan (2013) skriver att rättens 

ordval och beskrivningar på menyn kan vara avgörande för gästen. Menyer som 

återuppväcker goda minnen hos en gäst har större möjlighet att få gästernas uppmärksamhet 

samt påverka deras smak och värdeuppfattning av rätterna (Ozdemir & Caliskan, 2013; 

Wansink, Ittersum & Painter, 2005). 

 

Det finns många faktorer att räkna med när det kommer till menyutformning (Dornenburg & 

Page, 1996). Några av de mest väsentliga är råvaror, säsong, gäster, speciella händelser och 

tema (Dornenburg & Page, 1996). Hur serveringen sker har inflytande på hur menyn 

utformas. Alltifrån vilket tempo maten serveras på, beskrivningen av rätten mot vad som 

serveras på tallriken, tillgänglighet av råvaror och övriga resurser (Dornenburg & Page, 

1996). Ytterligare tre faktorer är gradering. Första faktorn är rätternas uppstigning på textur 
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och smaker. Den andra faktorn är kontrast som beskriver rätternas färg, textur och temperatur. 

Tredje faktorn är att undvika repetition av ingredienser och garnityr som kan ge en subtil men 

betydande effekt på menyn (Dornenburg & Page, 1996).  

 

En framgångsrik meny 

Det finns två designrekommendationer baserade på psykologi och kognitiv 

beteendevetenskap enligt Yangs studie (2012). Designrekommendationen the serial effect 

resulterar i att gäster kommer ihåg det första och det sista som de läser (Ibid.). The Von 

Restorff effect är där gästen tydligt minns särskiljande objekt på menyn (Ibid.). Trots brist på 

bevis om effekternas påverkan på gästernas minnesförmåga och köpbeteende använder 

restauranger till stor del sweet spots (Ibid.). Sweet spots är positionen på menyn som först drar 

till sig gästernas uppmärksamhet, vilket ska resultera i högre försäljning (Ozdemir & 

Caliskan, 2013).  

 

The art of composing a menu has to do with making the most of the food experience, 

no matter how brief or modest – (Dornenburg & Page, 1996). 

 

Forskning om menyplanering undersöker variabler som menyalternativ och kriterier, 

menyändringar och variation samt maträttsinnovation (Ozdemir & Caliskan, 2013). Dessa 

studier menar att menyplanering är ett kritiskt ansvarsområde för restaurangers framgång 

(Ibid.). Forskarna Morrison (1997) och Kwong (2005) menar att menyplanering är en process 

för att välja menyalternativ. Deras forskning visar att kriterierna för menyalternativ baseras på 

kostnaden för råvaror, lönsamhet av menyalternativ, tillgänglighet av ingredienser och 

kundbehov (Ibid.). Ett traditionellt upplägg av menyplanering har bestått av en kocks 

gastronomiska kunskaper, till skillnaden från samtiden där det har diskuterats att börja 

använda planeringsverktyget Menu Planning Qualititative Variables (MPQV) enligt Kivela 

(2003). Det här lägger vikt på aspekterna gastronomi, ekonomi, marknadsföring och 

menytekniker (Ibid.). Genom användning av maträttsinnovation har forskare fokuserad på det 

innovativa inom restauranger (Ozdemir & Caliskan, 2013). Studierna visar hur kockar och 

menyskapare skapar nya menyalternativ som bygger på innovationsprocesser (Ibid.). Det här 

omfattar ett flertal variabler som idégenerering, kontroll, konceptutveckling och tester, 

kommersialisering, genomförande och utvärdering av maträtter (Ibid.). Vid ändring av meny 

får restauranger nya möjligheter att behålla sina stamgäster och attrahera nya gäster (Ibid.). 



 12 

En restaurangs menyprissättning kan vara avgörande för gäster (Ozdemir & Caliskan, 2013).  

Fler människor går ut och äter nuförtiden på grund av att de har mer pengar att spendera samt 

att familjesituationerna har förändrats (Gustafsson, et al. 2006).  Iglesias och Guillen (2002) 

skriver att ur en gästs synvinkel bör priset stämma överens med värdet av den tjänst som de 

får. Denna förväntning kan spela en roll i vad en gäst väljer på menyn (Ibid.). Dornenburg och 

Page (1996) förklarar fyra kategorier för maträtter, där den första är maträtter som är populära 

och lönsamma och den andra är maträtter som är populära men inte lönsamma. Tredje är 

maträtter som är lönsamma men inte populära och fjärde är maträtter som inte är populära och 

inte lönsamma.  

 

Vinst är en kritisk faktor för en restaurang och därför är det viktigt att tänka på rättens 

popularitet och lönsamhet under menyanalysen (Seaberg, 1991). Dornenburg och Page (1996) 

förklarar att skriva en meny handlar om att ge gästen valmöjligheter, till skillnad från att 

skriva en maträttsbeskrivning. I slutändan handlar det om att skapa valmöjligheter som är 

attraktiva för gästen samtidigt som restaurangen måste uppfylla varje servering (Ibid.). 

 

 

Syfte 

Syftet med studien är att skapa förståelse för menyer och menyspråk. Genom att se tillbaka på 

hur menyer har blivit till och hur de har utvecklas kan kunskap inom ämnet uppnås. Studien 

vill besvara frågor som vilka står bakom dagens menyer, hur skaparprocessen ser ut och hur 

det är relaterat till måltidsupplevelser. 

 

 

Metod och material 

Målsättningen med datainsamlingen har varit att skapa förståelse för menyspråk. De åtta 

respondenterna har valts ut utifrån sina roller som menyansvariga. De har haft den 

ämneskunskap och förtrogenhetskunskap som har behövts för att besvara studiens syfte 

(Bryman, 2011).   
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Metodval  

Kvalitativa och kvantitativa forskningsstrategier har använts i form av intervjuer och enkäter 

som samtliga åtta respondenter har fått besvara. Metodtriangulering i form av en kombination 

av kvalitativ och kvantitativ insamling har använts i studien (Bryman, 2011). 

Metodtrianguleringen valdes för att få bättre uppfattning och enklare kunna bearbeta allt data. 

Flervalsmetoden ger ökad kontroll över resultatets relevans och giltighet (Ibid.). 

 

Kvalitativ insamling 

I denna studie har en kvalitativ datainsamling valts i form av semistrukturerade intervjuer 

(Bryman, 2011). Intervjuerna utgick från en uppsättning frågor som kan beskrivas som ett 

frågeschema som lämnade utrymme för uppföljningsfrågor (Bryman, 2011; Bilaga 3). En 

eliminering av frågor skedde genom att ta del av Patel och Davidssons (2011) lista med frågor 

att undvika, därmed sorterades svårformulerade frågor bort. Alla respondenter informerades 

om att deras identitet är konfidentiellt och att angiven informationen enbart skulle användas 

för forskningssyfte. Intervjuerna skedde på plats i restaurangerna där respondenterna arbetade. 

Alla intervjuer godkändes innan de registrerades genom inspelning via mobiltelefonen 

(Bryman, 2011). Alla intervjuer transkriberades. 

 

Kvantitativ insamling 

Enkäter användes för att delvis samla in den kvantitativa data utifrån ett enkätschema 

(Bryman, 2011; Bilaga 4). Programmet EyeQuestion® användes för att skapa enkäterna. 

Enkäterna genomfördes direkt efter varje intervju tillsammans med respondenterna. Enkäten 

bestod av sex rutor med instruktioner och olika frågor som respondenten besvarade. 

Enkätresultatet sparades i EyeQuestion® och resultatet var synligt när de åtta restauranger 

hade besvarat. 

 

Material  

Materialet har tagits fram genom kvalitativa innehållsanalyser och genom en sammanfattning 

av enkätsvar via EyeQuestion®, EyeOpenR® och Excel. 

 

Kvalitativ dataanalys 

För att få ett trovärdigt resultat gjordes åtta kvalitativa innehållsanalyser efter Granheim och 

Lundmans (2004) mall. Innehållsanalyser baserades på transkriberingarna,  
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ett exempel på hur sorteringen från meningsbärande enheter till tema har skett ses i Tabell 1. 

Totalt blev det 42 sidor med transkriberingar och åtta sidor med kvalitativa innehållsanalyser. 

Alla sidor lästes igenom noggrant. Ur varje intervju valdes meningsbärande enheter och 

förkortades till beskrivande enheter. Utifrån totalt komprimerad text sorterades texterna som 

liknande varandra ut i egen kategori, lästes igenom igen och lämpliga sub-teman skapades. 

Med utgångspunkt i sub-teman valdes en tema ut per intervju. 

 

Tabell 1. Exempel ur innehållsanalysen, från meningsbärande enheter till tema. 

Meningsbärande enheter Beskrivande enheter Totalt komprimerad text Sub-tema Tema 

Ja, alltså, vi skriver ju som vi gör då 

med tre ord och det är för att rätterna är 

så pass komplexa i sin.. eh i sin, i sitt 
uttryck så.  

Beskrivning av rätter 

sker med tre ord. 

Komplexa rätter behöver 

inga långa beskrivningar 

 

Korta 

beskrivninga
r 

 

Sparsmaka

t 
menyspråk 

  Ja, jag skulle säga att fler går åt hållet 

som vi gör. Med färre ord än tidigare. 

Det känns väldigt, hmm småstadsaktig 
eller på landet-aktig idag, att se en 

meny där det står till exempel 

långbakad rödbeta med torkad svart 
vinbärspulver serveras med en 

smörsås. 

Fler skriver menyn 

med färre ord.  

Långa beskrivningar på 

maträtter känns lantligt. 

 

Figur 2. Sammanfattning av samtliga kvalitativa innehållsanalyser 

 

 

En sammanfattning av samtliga åtta innehållsanalyser ses i Figur 2. De åtta olika teman blev 

istället sub-tema för att få en förkortad framställning. De 18 sub-tema kategoriseras som sub-

sub-tema enligt Granheim och Lundmans (2004) rekommendationer. I Figur 2 ses den 
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centrala tema och tre sub-tema. Menyspråket är central tema och sub-teman är det 

sparsmakade menyspråket, det beskrivande menyspråket och måltidsupplevelsen i fokus. 

Resultatet är därmed uppdelat efter respektive sub-tema. 

 

Kvantitativ dataanalys 

Den kvantitativa insamlingen från EyeQuestion® gjorde det möjligt att få överblick och 

bearbeta en del av resultatet i programmet EyeOpenR® och Excel, något som skulle ta 

betydligt längre tid att samla in manuellt. Enkäten gick framförallt ut på att samla in konkret 

fakta om vad respondenterna ansåg om menyegenskaper. Egenskaperna som fanns på skalan 

“inte viktigt alls” till “väldigt viktig” är ursprung, smak, textur, metoden, arom, utseende och 

säsong (Bilaga 4). Information om restaurangens uppgifter, deras menyformer och deras 

menyplaceringar har bearbetats. 

 

Respondenterna  

En sammanfattning av den kvalitativa och kvantitativa insamlingen visas i Tabell 2. Det är en 

överblick över respondenterna och restaurangernas uppgifter. Antal ord per middagsmeny har 

räknats ut med hjälp av words ordräknare, när det inte har varit möjligt har räkning för hand 

tillämpats. Prisklasser utgår från menypriserna, där mellanklass är en varmrätt på cirka 200 

kronor och hög klass är en varmrätt för cirka 400 kronor. Utmärkelser har utgått från White 

Guide Sweden 2018 och Michelin guide 2018. Menybyte och ålder på restaurang var två av 

enkätfrågorna (Bilaga 3). 
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Tabell 2. Presentation av respondenterna. Restaurangerna är markerade från A-H och namnen 

på respondenterna är påhittade för att följa konfidentialitetskravet (Patel & Davidson, 2011).  

Restauranger Antal ord per 

middagsmeny 

Prisklass White guide/ 

Michelin 

guide 

Meny 

-byte 

Respondenter Antal  

rätter 

Ålder på 

restaurang 

A 35 Hög Mästarklass 

/1 stjärna 

11-12 

gånger 

per år 

Erik Johansson 6 7-10 år 

B 184 Mellan Mycket god 

klass/ The 

plate 

Michelin 

3-4 

gånger 

per år 

Lars Axelsson 19 2 år 

C 431 Mellan- 

Hög 

Nej 1-2 

gånger 

per år 

Maria 

Linderholm 

25 3-6 år 

D – Hög Mycket god 

klass 

5-6 

gånger 

per år 

Tomas 

Svensson 

20 3 år 

E 528 Mellan Nej 3-4 

gånger 

per år 

Björn Jönsson 20 11-15 år 

F 55 Mellan - 

Hög 

Mycket god 

klass 

3-4 

gånger 

per år 

Markus 

Lindberg & 

Jakob Englund 

6 7-10 år 

G 193 Mellan God klass 11-12 

gånger 

per år 

Patrik 

Hillerström  

13 

(Meny 

v.19) 

3-6 år 

H 162 Mellan God klass 11-12 

gånger 

per år 

Karl Niklasson 11 

olika 

krogar 

11-15 år 
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Urval 

Urvalet av respondenterna var med ett målinriktat urval (Bryman, 2011), respondenterna 

skulle ha kunskap om menyspråk och ha menyansvar i deras nuvarande yrkesroll. Första 

urvalet av möjliga respondenter skedde genom ett mejlutskick till 20 restauranger i Sverige, 

dessa hade goda recensioner och bemärkelser i White Guide 2018 och Michelin Guide 

Sweden. När få restauranger kunde medverka, skickades mejl till ytterligare 30 stycken 

restauranger i Sverige. Utöver detta tog uppsatsförfattare personligt kontakt med praktikanter 

från Restaurang- och hotellhögskolan. Slutligen valdes åtta respondenter ut, de kunde 

medverka inom tidsramen för datainsamlingen och ansågs lämpliga för att besvara frågorna. 

Datainsamlingen pågick under veckan 16 och 17, år 2018. Ett informationsblad (Bilaga 1) 

skickades ut till respondenterna efter de hade godkänt att delta i studien. Kontakten mellan 

uppsatsförfattarna och respondenterna skedde via mejl, förutom några telefonsamtal innan 

intervjun. Intervjuplatserna var på de respektive restaurangerna, förutom en som skedde 

utanför restaurangen. 

 

 

Etisk planering för studiens genomförande 

Fyra etikregler har formulerats av vetenskapsrådet som är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Tre av vetenskapsrådets 

etikregler är särskild relevanta för studien (Patel & Davidson, 2011). Respondenterna 

informeras på förhand om studiens syfte enligt informationskravet. För att nyttja den 

insamlade datan behövs frivillig medverkan enligt samtyckeskravet, respondenterna 

bestämmer själva över sin medverkan. Den insamlade datan som respondenterna har delgivit 

använts enbart till studiens ändamål enligt nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet används 

eftersom alla identiteter i uppsatsen är konfidentiella. Samtliga respondenter kommer 

informeras när den färdigställda studien publiceras. 

 

 

Resultat 

Resultatet är uppdelat i två insamlingsstrategier som är kvalitativ och kvantitativ. Varje 

insamling resulterade i olika kategorier som redovisas närmare, där den kvalitativa sorterade 
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fram datan genom en kvalitativ innehållsanalys och den kvantitativa utgick från data från 

EyeQuestion®, EyeOpenR® och Excel.  

 

Kvalitativ resultat 

Det redovisade resultatet är information som är relevant för studien om menyspråk. Varje 

underrubrik har framkommit ur den insamlade datan och har valts ut för dess betydelse. En 

sortering av resultat har skett, där de viktigaste teman inom alla intervjuer har valts att 

redovisas. Huvudsakligen presenteras menyspråket. Sparsmakat och beskrivande menyspråk 

presenteras. Måltidsupplevelsen i fokus är en tema som beskrivs och en kort beskrivning av 

hur restaurangerna har valt att presentera sina rätter. 

 

Sparsmakat menyspråk 

Av de åtta menyansvariga som intervjuades använde tre det sparsmakade menyspråket i sina 

menyer. Axelsson anser att menyn ska belysa rättens viktigaste delar, att menyn är förståelig 

och inte alltför lång. Johansson är av samma uppfattning att menyn ska hållas kort. Johansson 

menar att de använder sig av få ord eftersom det passar restaurangens avskalade estetik. 

Hillerström har av erfarenhet förstått att gästen inte kan se rätten framför sig, oavsett 

menybeskrivningen. Därför föredrar Hillerström att använda ett sparsmakat menyspråk som 

kan ge en bättre måltidsupplevelse. Viktigt för respondenterna var att beskrivningen skulle 

hållas kortfattad. 

 

Samtliga är överens att hålla ett sparsmakat menyspråk ger maträtterma större utrymme. 

Hillerström säger att ett sparsmakat menyspråk är bättre eftersom ingredienser får ta mer 

utrymme än beskrivningar, vilket passar honom. Johansson anser att restaurangens maträtter 

är så pass komplexa att tre eller två ord räcker. Han hade önskat att få beskriva rätten med ett 

ord men tror att gästen skulle få för många funderingar. Axelsson är av uppfattningen att en 

“grovhuggen och rak” meny passar deras estetik och deras gäster, samtidigt som han betonar 

att menyn ska vara kul men inte larvig att läsa. 

 

Alla anser att menyer följer trender och bör vara nyskapande. Hillerström anser att de ligger i 

framkant med sitt korta menyspråk, helst ska hela menyn rymmas på en sida och en rätt 

beskrivas på högst en rad. Han har sett en förändring från där rätten får ta plats till där 

råvarorna är det som syns mest. Axelsson ser att beskrivande menyer har försvunnit. Han 

menar att nya grepp och nya sätt att skriva menyer på är viktigt för nyskapande menyer. 
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Johansson anser att fler går åt samma håll som Restaurang A, med så få ord som möjligt. Han 

anser att menyer med beskrivande språk är “småstadsaktig” och inte förekommer så ofta i 

stora städer. 

 

Beskrivande menyspråk 

Fyra av respondenterna använde sig av det beskrivande menyspråket. Det respondenterna 

ansåg vara mest betydande var att menyn skulle vara skriven med gästen i åtanken och att 

gästens förståelse skulle komma i första hand. Menyerna behöver inte vara långa, men 

rätterna ska ha målande beskrivningar om vad som kommer att serveras. Linderholm talar om 

att restaurangbranschen har ett stort menyspråk som människor utanför branschen inte förstår. 

Därför skrivs deras meny med ett lättförståeligt och inbjudande språk. Som exempel tar hon 

upp michelinkrogar, där det är viktigare att spegla restaurangens estetik än att skriva en meny 

för gästen. Niklasson är av liknande mening, han säger: 

 

Står det “Öl 40 kr” eller står det “Kall öl 40kr”, så går ju jag dit där det är kall 

öl. Här är det någon som bryr sig. – Niklasson. 

 

Jönsson arbetar på en restaurang med internationella gäster. På grund av detta anser Jönsson 

att maträtterna behöver beskrivas, gästerna han serverar är nyfikna och vill gärna veta allt. 

Linderholm som arbetar i matsalen möter gästerna direkt, hon berättar att det finns gäster som 

kan säga bra ord som sedan kan användas på menyn. Linderholm säger att ett ord från en gäst 

är mer begriplig för resterande gäster. När Lindberg och Englund skriver sin meny tar de 

hänsyn till om råvarorna är säsongsbundna och lokala. Lindberg och Englund använder gärna 

ingredienser som väcker gästens nyfikenhet. Detta genom att ta inspiration från klassiska 

rätter som de bryter ned på molekylär nivå och sedan bygger upp på nytt. 

 

Det råder delade meningar om beskrivande menyspråk är en trend som är på ingång eller en 

försvinnande trend. Jönsson anser att menyerna har blivit mycket enklare och lättare idag, 

från att ha varit tiotal sidor lång till att vara en A4 eller A6 sida. En kort meny gör det enklare 

för gästen att bestämma sig säger Jönsson. Lindberg och Englund ser en skillnad i hur ord på 

menyn väljs ut, de berättar att de ser skillnad mellan mindre orter till stora städer. Exempelvis 

att ett ord som “Lingonsnö” har gått från att vara nyskapande till att bli vanligt i storstäder. 

Niklasson väljer att använda ett menyspråk som är rätt i tidens anda, han anser att målande 
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och beskrivande menyer är en uppkommande trend. En nutida trend anser Linderholm vara 

hälsosam mat. Hon berättar att lättare och enklare maträtter lockar fler gäster än mastiga 

maträtter. 

 

Måltidsupplevelsen i fokus 

Svensson vill skapa en interaktion mellan gästerna. Genom att ta bort den skriftliga menyn 

och ha ett fast pris får gästen friheten att njuta av umgänget och måltiden. Han liknar menyn 

vid en bok som är distraherande och tar upp tid, något som inte borde ta plats i en restaurang. 

Samtliga av respondenterna har svarat att måltidsupplevelsen är betydande, men de använder 

menyn som ett redskap i skapande av måltiden. Lindberg och Englund experimenterar med 

sina maträtter för att skapa en upplevelse, de hoppas kunna överraska och gå över gästens 

förväntningar. Hillerström strävar efter att måltiden alltid ska vara bättre än texten. Johansson 

berättar att menyn ska lämna en hint till gästen om vad som komma skall. Att tallriken ska stå 

för måltidsupplevelsen anser Johansson vara en självklarhet. 

 

Svensson är av uppfattningen att den skrivna menyn är föråldrad och att gästens 

måltidsupplevelse är viktigast. Fokusen bör ligga på att överraska och vara sann mot sitt egna 

koncept. Svensson ser en förändring i menytrender, där den minimalistiska menyn tar alltmer 

plats. Att använda få ord på menyn kan vara förvirrande för gästen, på Svenssons restaurang 

väljer de därför att beskriva rätterna vid serveringen. På detta sätt kan presentationen få mer 

plats, han beskriver att de vill ge gästerna “tre timmar fyllt av glädje, skoj och stök”. 

 

Beskrivning och försäljning 

Maträtter säljer olika beroende på hur råvarorna och maträtterna har beskrivits. Johansson har 

som grund att beskriva varje rätt med tre råvaror. Deras mest uppskattade maträtt är “Innanlår, 

bovete och märg”. Jönsson tar hänsyn till råvarornas säsong, miljöpåverkan och hållbarhet. 

Han anser även att det är viktigt att gästen får en bild av tallriken genom att läsa 

beskrivningen. Förrätten “Sparris, brioche, dubbelpanerad ägg och råhyvlad rökt sidfläsk” 

säljer bäst bland gästerna. Att enbart skriva maträttens råvaror passar Hillerström bättre. Han 

ser att råvaror säljer bättre än en beskrivning, som att kvalitetskött alltid kommer sälja bra. 

Svensson använder sig av nyskapande ord som väcker nyfikenhet hos gästen, exempelvis 

maträtten “Blodvåffla” är en av de mest uppskattade. 
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Axelsson vill framförallt fånga maträttens känsla, han vill komma bort från pretentiösa 

beskrivningar och hålla en lättsam ton. Han märker skillnad på försäljningen när en maträtt 

får en viss menybeskrivning. Ett exempel är deras “Tomatsoppa med pilgrimsmusslor” som 

sålde väldigt bra tills det blev “Tomatsoppa med kålrabbi, pepparrot och ostron”, bytet av 

råvaran gjorde att försäljningen sjönk. Linderholm har också varit med om att en beskrivning 

förändrar gästens uppfattning om maträtten, exempelvis anses en “Savoy dolme” vara 

lyxigare än en “Vegetarisk kåldolme”. Restaurangens bästsäljande rätt är “Rödvinsbrässerad 

oxkind med svart tryffel”. Hon tror att det beror på att maträtten erbjuder mycket jämfört med 

priset, samt att “tryffel säljer egentligen sig själv”. 

 

Kvantitativ resultat 

Den kvantitativa datainsamlingen via EyeQuestion® har gett resultat på enkätfrågorna 

respondenterna fick svara på. Redovisat resultat har valts ut för att visa en variation av de 

olika menyerna. Resultat visar olika menyformer, menyplaceringar och respondenternas tycke 

om beskrivande egenskaper på menyn. 

 

 

  Figur 3: Restaurangernas olika menyformer. 
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Figur 4: Placeringar där menyerna är tillgängliga. 

 

 

 

Figur 5: Egenskaper som restaurangerna bedömde från “väldigt viktigt” till “inte viktigt alls”. 

 

 

Figur 3 visar att sex av de åtta restaurangerna framförallt använde sig av en fristående 

pappersmeny för sina gäster. En respondent använde enbart muntlig meny. Två restauranger 

använde sig av en kombination av meny i pärm, meny på tavla och muntlig meny. I Figur 4 
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menyplaceringar visas att de flesta restaurangerna har sin meny mest tillgängligt via sociala 

medier och hemsida. Två av restaurangerna har sina menyer tillgängliga via app. Sju 

restauranger hade fler än ett svarsalternativ och en restaurang hade enbart sociala medier. 

 

Restaurangerna tyckte olika om vad som var den viktigaste egenskapen för att beskriva en rätt 

på sin meny som syns på Figur 5. Det råder delade meningar om egenskapen arom, som får 

både “väldigt viktig” och “inte viktigt alls”. Egenskaperna ursprung och säsong kommer i 

andra plats med “mycket viktigt” som val. Textur och metod resulterade i “mycket viktigt” 

och “viktigt”. Smak och utseende är “inte viktigt alls” för de flesta respondenterna att ha med 

i sin menybeskrivning (Bilaga 5). 

 

 

Diskussion av resultatet 

I resultatdiskussionen kopplas den teoretiska bakgrunden med resultatet. Följande teman som 

berörs är skillnader i menyspråk, måltidsupplevelsen i fokus, maträtternas utveckling och 

menyplanering. 

 

Skillnader i menyspråk 

Det finns två tydliga inriktningar när det kommer till menyspråk. En inriktning använder ett 

sparsmakat menyspråk och den andra inriktningen använder ett beskrivande menyspråk. 

Enligt Kivela (2003) väljer kocken traditionellt hur menyupplägget ska se ut. Resultatet visar 

att det överensstämmer med respondenternas ansvarsområde där sju av åtta är köksmästare. 

Tre av respondenterna var av åsikten att menybeskrivningarna ska vara kortfattade. De 

föredrog att använda det sparsmakade menyspråket vid menyskapandet. Däremot skiljer sig 

åsikterna åt i hur koncist en meny kan vara. Alltifrån att skriva två till tre råvaror per rätt som 

Johansson, till att beskriva en maträtt på högst en rad som Axelsson. Dornenburg och Page 

(1996) skriver att restauranger bör ge sina gäster valmöjligheter. Att skriva en förståelig meny 

är ett sätt att erbjuda valmöjligheter till gästerna. Svensson och Johansson kontrasterar denna 

metod genom att inte ge gästen en förklarande meny. Ett argument är att en fåordig meny inte 

ger gästen valmöjligheten att förstå vad de beställer. 

 

Respondenterna som använder beskrivande menyspråk prioriterar gästens förståelse. Som 

Wansink, Ittersum och Painter (2005) skriver så finns det en tydlig korrelation mellan 
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beskrivande menyspråk och gästens tillfredsställelse. Linderholm berättar att det finns ett 

restaurangspråk som inte är lättförståelig för alla gäster. Att förmedla ett enklare menyspråk 

gynnar därmed både gäst och restaurang enligt Linderholm. Målande beskrivningar som 

Niklassons “öl eller kall öl” är enligt honom ett sätt att visa omtänksamhet mot gästen. 

Linderholm ser en skillnad mellan krogar som Restaurang C och Michelinkrogar, där hon 

eftersträvar en närmare relation till gästen. Hillerström säger att en gäst inte kan se rätten 

framför sig oavsett menybeskrivning. Därför väljer han att inte försöka ge en klar bild av hur 

rätten ser ut genom menyn. Johansson delar samma uppfattning med att han önskar att 

beskriva en rätt med enbart ett ord. Ozdemir och Caliskan (2013) skriver motsatsen eftersom 

gästen behöver beskrivningar på menyn för att återuppväcka goda minnen.   

 

Måltidsupplevelsen i fokus 

Det finns olika sätt att skapa en måltidsupplevelse. Ozdemir och Caliskan (2013) skriver hur 

menyn är ett redskap som bidrar till måltidsupplevelsen. Gästens förväntningar på 

restaurangbesöket uppstår när de läser menyn (Ozdemir & Caliskan, 2013). Användning av 

modellen FAMM är ett traditionellt sätt som kan användas för att se över restaurangens 

styrsystem (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). Lindberg, Englund och 

Svensson vill leverera en måltidsupplevelse som överraskar gästen och går över deras 

förväntningar. Genom att skala bort menyn helt tror Svensson att gästen kan njuta av 

måltidsupplevelsen utan distraktioner. Exempelvis skulle några av FAMMs måltidsaspekter 

framhävas under upplevelsen (Gustafsson et al, 2006). Axelsson menar att en meny som är 

skriven på ett nyskapande sätt kan skapa spänning inför måltidsupplevelsen. Johansson tror på 

att framhäva restaurangens estetik och koncept för att skapa en intressant måltidsupplevelse. 

Hillerström är av uppfattningen att måltiden alltid ska vara bättre än texten. 

 

McCall och Lynn (2008) skriver sina rekommendationer, varav en är rekommendationen att 

placera önskvärda och lönsamma föremål där kunderna kommer att märka de. Denna 

rekommendation har inte applicerats hos respondenterna, där samtliga har valt att lyfta fram 

måltidsupplevelsen före maträtternas placering på menyn.  

 

Maträtternas utveckling 

Hedman och Nordén (2012) berättar att menyns uppkomst dominerades av den franska 

matkonsten. Nuvarande menyer har kommit långt från den franska stilen (Dornenburg & 
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Page, 1996). Internationella influenser har spridit sig, utvecklas och syns i dagens menyer 

(Figur 1). Sedan á la carte menyn tillkom under 1700-talet har menyformen varit på papper 

(Hedman & Nordén, 2012). Majoriteten av respondenterna använder pappersmeny som 

menyform (Figur 3). Att välja bort menyn helt menar Svensson är att vara nyskapande på en 

ny nivå, hans uttalande stärks av hur befäst pappersmenyn är idag. 

 

Menyer är starkt kopplade till gastronomiska mattrender. Jönsson, Lindberg och Englund är 

tidsenliga i sina val av råvaror. Fokus ligger på säsongsbundna, miljömärkta och 

närproducerade. Råvaruvalet överensstämmer med årets trendrapporter från Food and Friends 

(2018) och Kockkompassen (Ica gruppen, 2018). Där syns tydliga trender på råvaror som 

används enligt säsong och hållbarhet. Användning av maträttsinnovationer är en del av 

kockarnas menyplanering (Ozdemir & Caliskan, 2013). En av maträttsinnovationerna står 

Svensson för med sin rätt “Blodvåffla”. Samtidigt tror Lindberg och Englund att nyskapande 

maträtter blir allt vanligare, exempelvis som att ord som “Lingonsnö” används flitigare. 

 

Menyplanering 

En tydlig skillnad påträffades i menyansvarigas attityd till menyutformning. Att framhäva 

restaurangens och kockens estetik tar mer plats än förut. Exempelvis väljer Axelsson en 

“grovhuggen och rak” meny, något som förut inte hade blivit accepterad i den traditionella 

franska matlagningsläran (Hedman & Nordén, 2012). Ett sätt att säkerställa variation på 

menyn är att välja gradering (Dornenburg & Page, 1996). Linderholm ger ett exempel där 

gäster vill ha lättare maträtter på menyn samtidigt som kötträtter förväntas vara på menyn. 

Hon anpassar följaktligen menyn efter gästernas önskemål. Genom att använda en gradering 

av lätta och mastiga maträtter kan menyn bli framgångsrik (Dornenburg & Page, 1996). 

 

Enligt Seaberg (1991) måste restaurangen tänka på vinst vid menyplanering. Samtidigt är 

kundbehovet ett viktigt kriterium för val av menyalternativ (Morrison, 1997; Kwong, 2005). 

Respondenterna har olika uppfattningar om hur deras maträtter ska beskrivas. Likväl har de 

olika uppfattningar om vilka rätter som ska säljas. Alla ser tydliga skillnader i försäljning på 

deras meny, det finns rätter som säljer bättre än andra. Vad gästen väljer kan bero på 

maträttens pris och innehåll (Iglesias & Guillen, 2002).  Råvaror som tryffel och 

pilgrimsmussla är bästsäljande hos Linderholm och Axelsson. Att erbjuda råvaror som 

eftertraktas hos gästen kan ses som att tillmötesgå kundbehovet (Kwong, 2005). Ytterligare en 

säljande råvara är kött, som alltid efterfrågas enligt Hillerström och Linderholm. The Von 
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Restorff effect beskriver hur gästen minns unika ord på menyn, ord som tryffel och 

pilgrimsmussla är ord som sticker ut och påverkar gästens val (Yang, 2012). Dornenburg och 

Page (1996) har kategoriserat maträtter efter deras popularitet och lönsamhet, respondenternas 

svar passar in i deras modell. 

 

Vad gäller menyernas placeringarna visar resultatet att sociala medier har en stor påverkan på 

restaurangernas meny. Det kan bero på att gäster också har möjlighet att ge reklam för 

restaurangen som fler människor kommer att se. Restaurang D valde enbart sociala medier 

eftersom det är svårt att undvika att en gäst tar bilder och lägger upp på sina sociala medier. 

Därutöver använde majoriteten av restaurangerna en hemsida för att visa sina menyer. 

Egenskaperna som används för menybeskrivning resulterar i att vissa är viktigare än andra 

under menyutformningen. Respondenterna tycker att ursprung och säsong är viktiga att 

beskriva. Smak och utseende är ”inte viktigt” eftersom det är enklare att visa en gäst rätten på 

tallriken än att beskriva rätten på menyn.  

 

 

Metod- och materialdiskussion 

Studiens omfattning avgränsades efter ett förplanerat tidsschema. Respondenter som kunde 

delta i studien under datainsamlingsperioden var de som fick medverka. Studien använder sig 

av kvalitativ metod genom intervjuer och kvantitativ metod genom enkäter. Det finns en risk 

att kvalitativ forskning kan vara subjektiv (Bryman, 2011) men det ansågs viktigt för studien 

att samla in data från restauranger för att koppla till syftet med studien. Enkäterna användes 

efter intervjuerna för att samla in kvantitativ data. 

 

Intervjuer  

Intervjuerna var semistrukturerade och har bidragit med avgörande data till studien (Bryman, 

2011). Frågorna var skrivna efter ett frågeschema (Bilaga 3) med möjliga följdfrågor som 

kunde sållas bort beroende respondentens svar. Intervjuerna genomfördes i Sverige på åtta 

olika restauranger. Tre av intervjuerna genomfördes med en student eftersom det blev mycket 

resande för att komma fram till intervjuplatserna. Anledningen att intervjuerna utfördes öga 

mot öga med respondenterna var för att det var viktigt för uppsatsförfattarna att skapa en god 

relation (Patel & Davidsson, 2011). Det första mejlet som skickades ut var formell och 

beskrev studiens syfte. Efter svar av deltagande och fortsatt kommunikation för att komma 
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överens om möte blev språket informellt hos vissa. Patel och Davidsson (2011) skriver att det 

är viktigt att respondenten känner sig trygg inom intervjusituationen. Respondenterna fick 

välja vart i restaurangen de ville sitta, en respondent valde att vara utomhus, samtliga verkade 

uppskatta valfriheten. Stämningen under intervjuerna var avslappnad och respondenterna 

visade tydligt intresse för ämnet.  

 

Transkriberingarna var mer tidskrävande än beräknat, uppskattningsvis tog det sex 

arbetsdagar att lyssna och skriva ned intervjuerna. Respondenterna hade olika sätt att uttrycka 

sig på, alltifrån att prata väldigt fort till att byta ämne mitt i en mening. Granheim och 

Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalyser var praktiska att använda under sorteringen av 

rådata. Inspiration och vägledning under analyserna hämtades från två tidigare 

examensarbeten (Adolfson & Kenne, 2013; Widén & Tunberg, 2017). Genom att ta stöd från 

nämnda artiklar har relevanta teman formats fram.  

 

Enkäter 

Respondenterna hade inga problem med att svara på alla enkätfrågor och det gick fort med en 

tid mellan två till fem minuter. Enkäten valdes ut för att förenkla och förstärka insamlingen av 

data. Triangulering som metod används vid studie av sociala företeelser, i detta fall utgår 

resultat inte enbart från innehållsanalyser (Bryman, 2011). Triangulering fungerar även som 

en dubbelkontroll av intervjuerna. Att minnas allt från intervjuerna är nästintill omöjligt och 

svårigheter uppkom när inspelningarna skulle transkriberas. Vissa ord och meningar sades 

väldigt fort och var svårt att få ned i text. Det underlättade att kunna se konkreta svar från 

enkäten. Resultat från Figur 5 visar resultatet noll på några valmöjligheter (Bilaga 5). Det här 

ger en svårighet i presentationen av datan.  

 

Urval 

Förfråga om deltagande skickades till 50 olika restauranger via mejl om de ville delta i 

studien. De flesta gav inget svar och flera tackade nej eftersom de var upptagna med 

övergången till sommarsäsongen som nya menyer och rätter. Uppsatsförfattarna ringde några 

restauranger som svarade ja och fick totalt åtta restauranger att delta. Antalet medverkande 

ansågs lämpligt för att täcka studiens datainsamling, även om ett högre antal på tio till femton 

restauranger var målsättningen från början. Bortfallet kan ses som ett problem då det inte går 

att avgöra vilken information som hade framkommit och vilka skillnader det hade skapat i 
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studien (Bryman, 2011). Samtidigt skapas ett medvetet urval med villiga och medverkande 

respondenter (Bryman, 2011). 

 

 

Etisk reflektion om studiens genomförande 

Alla fyra etiska reglerna (Patel & Davidsson, 2011) har använts i studien. Informationsbladet 

(Bilaga 2) som förklarade studiens syfte gavs till alla respondenter innan intervjuerna samt 

enkäterna genomfördes. All information från datainsamling används enbart i studien och 

respondenternas medverkan fick de bestämma själva. Alla respondenter och restauranger är 

konfidentiella. 

 

 

Slutsatser 

Menyn är ett sätt för restaurangen att kommunicera till gästen vad de har att erbjuda. I studien 

har tre huvudsakliga teman identifierats för menyspråket. Sparsmakat menyspråk har visat att 

få ord kan utgöra en hel meny. Beskrivande menyspråk visar gästen motsatsen genom sina 

målande rättbeskrivningar. Måltidsupplevelsen i fokus tar avstånd från det skriftliga och 

väljer en nyskapande presentation av maträtterna. Hur menyansvariga arbetar med mallar för 

menyutformning och menyplanering är en väsentlig del av studien. Kockarnas kreativitet, 

restaurangens estetik och nutida gastronomiska trender är avgörande för hur en meny skapas. 

Samtliga delar visar komplexiteten bakom menyerna. 

 

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Resultatet från denna studie vill belysa hur menyspråk skapas samt hur menyer är ett redskap 

i skapande av måltidsupplevelser. Studien kan användas som ett stöd för menyansvariga som 

vill veta mer om menyer, både historiskt och i samtiden. Vi har strävat efter att skapa en 

helhetssyn från de menyansvarigas perspektiv. 

 

Hade examensarbetet pågått under en längre tid hade vi gärna undersökt gästernas perspektiv 

på menyspråk. Vidare forskning med en större enkätundersökning bland gäster och olika 
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menyformer hade varit intressant att ta del av. En djupdykning i sambandet mellan 

gastronomiska trender och menyspråk är även ett ämne som kan analyseras och diskuteras. 

Menyprissättning kan vidare forskas med den här studien för att se koppling av pris med 

gästens menyval.  
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Bilaga 1 – Sökmatris 

 

Datum Databas  Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 

Lästa 

titlar 

Urval 2 

Lästa 

abstract 

Urval 3 

Lästa 

artiklar 

i full text 

Urval 4 

Antal 

artiklar 

använda i 

studien 

2018-03-27 Web of 

Science 

Restaurant + 

menu 

751 751 8 2 2 

2018-04-12 Web of 

Science 

 Menu + 

Semantic 

83 83 4 1 1 

2018-04-20 Scopus Semantik 240 240       8 2 1 
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Bilaga 2 – Informationsblad examensarbete 

 

Informationsblad examensarbete 

Intervju och enkät är datainsamlingen för vårt examensarbete i Restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan. Studien kommer att handla om Semantik inom 

menybeskrivningar, vilket innebär en djupdykning i menyernas språkliga bruk, betydelse och 

uttryck. Alltifrån hur menyerna skapas till vad gästen får för förväntningar av menyn. 

 

Deltagande av intervju och enkät sker anonymt och inga personuppgifter kommer att lämnas 

ut till tredje part. Information som kommer fram kommer endast att användas i 

forskningssyfte. Resultatet kommer också att anonymiseras så att identifikation av person inte 

är möjlig. 

 

Deltagande är frivilligt och Du kan välja att dra dig ur fram till dess att arbetet publiceras i 

maj 2018. Resultatet kan vid intresse skickas till dig som deltar i undersökningen. Se 

kontaktuppgifter nedan. 

 

Tack för att ni deltar i vår undersökning! 

 

 

Kontaktinformation 

Natalie Chunga   Anna Leksell 

natalie.chunga@gmail.com  leksell.anna@gmail.com 

073 698 53 41    073 966 20 78 

 

Handledare för projektet 

Johan Swahn, Ph.D Sensory Marketing, Culinary Arts and Meal Science 

johan@diazswahn.com 

070 941 04 15 
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Bilaga 3 – Frågeschema 

1. Vem är ansvarig för att skriva menyn?  

a. Arbetar du själv eller med någon annan? 

2. Har du tidigare erfarenhet av att skriva menyer?  

3. Vad är viktigt för dig när du beskriver en rätt på menyn? 

4. Bör man använda ett sparsmakat eller ett beskrivande menyspråk? Varför? 

5. Vilka är dagens menytrender enligt dig? Hur skiljer det sig från förr i tiden?  

a. Följdfråga. Vilka menytrender följer ni? 

6. Vilken rätt på menyn säljer bäst? Varför gör den det, tror du?  

a. Följdfråga. Kan det ha något med beskrivningen att göra? 

7. Hur viktigt är det för er att beskrivningen på rätten och måltidsupplevelsen stämmer 

överens? 

a. Följdfråga. Hade det varit intressant för er att fråga gästen om de fick vad de 

förväntade sig, utifrån menyn? “Rätten du läste om på menyn, var det det du 

fick på bordet?” 

8. Har ni några riktlinjer för hur nya och utländska matord presenteras? Exempelvis som 

yuzu och unagi? 

a. Följdfråga. Brukar ni förklara okända ord för gästen? I så fall hur? 

9. Är det viktigt att ert menyspråk är originellt och gärna nyskapande? I så fall varför? 

a. Följdfråga. Hur går du tillväga för att göra din meny unik?  

10. Bör menyspråket vara så pass enkelt så att de flesta gäster förstår, eller är det viktigare 

att beskriva rätten enligt restaurangens estetik? 
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Bilaga 4 – Enkätschema 

Välkommen till vår enkät! 

Här kommer du få besvara på några frågor om hur viktigt det är att olika egenskaper är med 

på menyn. Enkäten beräknas att ta 2-5 minuter. 

 

Tack för ditt deltagande! 

 

Namn (valfritt) 

Yrkesposition 

Restaurang 

Kön 

 

Hur många år har restaurangen varit verksam? 

- 0-2 

- 3-6 

- 7-10 

- 11-15 

- 16-20 

- 21-30 

- 31-40 

- Över 40 år 

 

Hur ser menyns utformning ut? (Flervalsfråga. Du kan välja flera alternativ) 

- I menypärm 

- På fristående papper 

- På tavla 

- Muntlig 

- Övrigt (ange egen alternativ) 

 

Meny kan hittas på: (Flervalsfråga. Du kan välja flera alternativ) 

- Hemsida 

- I restaurangen 

- Sociala medier 
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- App 

 

Hur ofta byts menyn ut? 

- Dagligen 

- Varje vecka 

- 1-2 gånger per år 

- 3-4 gånger per år 

- 5-6 gånger per år 

- 7-8 gånger per år 

- 9-10 gånger per år 

- 11-12 gånger per år 

 

Hur viktigt är det att beskriva dessa egenskaper på er meny? (Matris från 1-5, inte 

viktigt alls, lite viktigt, viktigt, mycket viktigt, väldigt viktigt). 

 

Ursprung (tex land, gård) 

Smak (tex sött, salt) 

Textur (tex krispigt, slät) 

Metoden (tex grillad, kokt) 

Arom (tex vanilj, rökighet) 

Utseende (tex färg, form) 

Säsong (tex sommar, vinter) 

 

 

Bilaga 5 – Datainsamling 

Egenskaper i procentform 

 

 

 


