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Sammanfattning  
Studiens författare ser ett påtagligt behov för många företag att stärka sin förståelse för hur 

konsumenten reagerar på yttre påverkan och hur de kan använda denna förståelse till att 

marknadsföra sina produkter på ett effektivt och lönsamt sätt. Genom att undersöka faktorer 

inom ämnesområdena sensorik, semantik och marknadsföring är studiens avsikt att kartlägga 

om en menys semantiska utformning och en tallriks form kan påverka konsumentens 

betalningsvilja och generella gillande. 

 

Syftet med studien är att genomföra en kvantitativ undersökning som utröner om en menys 

semantiska utformning, i det här fallet specifikt orden “veganskt” och “växtbaserat”, och en 

tallriks form påverkar konsumentens betalningsvilja och generella gillande av en maträtt.   

 

Metoden som har använts är en kvantitativ dataanalys som innefattade att kartlägga vissa av 

de variabler som uppkommit genom datainsamlingen.  

 

Sammanfattningsvis är det valda ämnesområdet intressant men några långtgående slutsatser 

går inte att dra av denna studie. Författarna kan inte utläsa någon signifikant skillnad men 

noterar en svag tendens mot generellt gillande av två av de fyra kombinationerna och en hög 

betalningsvilja som speglar ett medianvärde på 80 kronor oavsett menyns semantiska 

utformning eller tallrikens form. 



 

Nyckelord: sensorik, sensorisk marknadsföring, marknadsföring, konsumentbeteende, 

semantik, tallrikens form, menydesign.
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Förord    

Studiens syfte är att undersöka om konsumenten kan påverkas av yttre faktorer och sinnliga 

intryck. Författarna har valt att undersöka om en menys semantiska utformning och en tallriks 

form påverkade konsumentens betalningsvilja och generella gillande.  

 

Vi vill rikta ett tack till vår handledare Johan Swahn. Vi väl även tacka Asgeir Nilsen för all 

hjälp med insamling och analys av data. Ett stort tack till projektets sponsorer Oy Karl Fazer 

Ab och Menigo Ab för råvaror, utlåning av utensilier och lokaler samt er vänlighet under 

genomförandets gång. Tack även till de deltagare som medverkade i undersökningen på 

Ica Abs huvudkontor. Ett speciellt tack till Carl Thorsén för ditt tålamod och för all feedback. 

Utan er hade denna uppsats inte varit möjlig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 4 

Introduktion   
Den globala foodservice-branschen växer ständigt (British Hospitality Association, 2015). 

Svenskarnas livsmedelskonsumtion håller på att förskjutas, från att handla i 

dagligvaruhandeln till att gå ut och äta på restaurang. Det har blivit en sedvanlig aktivitet att 

äta ute, det betraktas av många som en väsentlig del av det moderna samhället och det formar 

den offentliga åsikten om subjektivt välmående och livskvalitet. Som ett resultat så har 

frekvensen av att äta ute ökat på en global nivå, följaktligen har foodservice-branschen 

reagerat genom att expandera och genom att diversifiera sin produktportfölj (ibid.).   

 

Många människor anser sig idag vara både medvetna och kräsna när det kommer till val av 

livsmedel, restauranger, andra produkter och tjänster kopplade till mat. Det är därför av stor 

vikt att företag, producenter och leverantörer lära känna sin målgrupp för att förstå hur de kan 

differentiera sig från sina konkurrenter. Delvis för att skapa långsiktiga relationer men även ur 

ett marknadsföringsperspektiv (Hultén, Broweus, & Van Dijk, 2011). Medan vissa 

livsmedelsföretag, restauranger och andra matrelaterade företag har spetsat sin organisation 

för att förbli relevanta på den växande marknaden finns det många andra som inte har arbetat 

lika taktiskt. Studiens författare ser därför ett påtagligt behov för många företag att stärka sin 

förståelse för hur konsumenten reagerar på yttre påverkan och hur de kan använda denna 

förståelse till att marknadsföra sina produkter på ett effektivt och lönsamt sätt.  

 

Detta kan bland annat göras genom att aktivt stimulera konsumentens fem sinnen, det vill 

säga: synen, hörseln, känseln, smaken och lukten. Sensorisk marknadsföring, eller att 

marknadsföra en produkt genom att tilltala sinnena, kan skapa starka incitament som kan 

påverka kundernas faktiska handlande (Hultén et. al., 2011). Marknadsförare kan till exempel 

med hjälp av sensorisk marknadsföring utveckla en djupare kunskap om hur olika produkter 

kan påverka konsumenters köpbeteende (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn, och Åström, 

2014). Med detta sagt, kan man påverka konsumentens uppfattning av en maträtt eller en 

produkt med hjälp av en meny eller genom tallrikens form?  
 

Genom att undersöka faktorer inom ämnesområdena sensorik, semantik och marknadsföring 

är studiens avsikt att kartlägga om en menys semantiska utformning och en tallriks form kan 

påverka konsumentens betalningsvilja och generella gillande. Målet med uppsatsens studie 

var att kunna identifiera de potentiella



 

 

skillnaderna i undersökningsmaterialet, vilket skulle kunna utgöra ett generaliserbart resultat 

med syfte att användas för att skapa förutsättningar för företag att marknadsföra sina 

produkter på ett mer effektivt och lönsamt sätt.  
 

 
1. Teoretisk bakgrund  

   

1.1 Sensorisk vetenskap och dess praktiska tillämpning   
Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn och Åström (2014) förklarar att sensorik är läran om 

vad vi kan uppleva med våra sinnen, det vill säga: syn, hörsel, känsel, smak och lukt. 

Sensorisk vetenskap innefattar främst kunskapsområden som bygger på empiriska och 

teoretiska inslag från psykologi, psykofysik, sinnens anatomi, fysiologi och statistik. En 

sensorisk analys är en tvärvetenskaplig disciplin som innefattar mätning, tolkning och 

förståelse av den mänskliga uppfattningen av produkters egenskaper så som de upplevs med 

våra sinnen (Martens, 1999). Med hjälp av sensorisk analys kan man genom strukturerade 

metoder utvärdera hur människor upplever produkter och på så vis underlätta beskrivandet av 

produkters attribut. Meilgaard, Carr och Civille (2006) understryker att man vid sensorisk 

analys bör vara medveten om att en individs perception kan variera eftersom människor kan 

reagera olika på stimuli.   

  

Ett livsmedels karaktärsdrag uppfattas med hjälp av människans fem sinnen vilket främst sker 

i ordningen utseende, arom, konsistens, textur och smak (Martens, 1999). Denna uppfattning 

kan dock ske väldigt fort och flera av karaktärsdragen kan överlappa varandra. Hur vi 

uppfattar ett livsmedels smak är en komplex process. Det som kan förnimmas som smak 

registrerad av smaklökarna på tungan, kan i själva verket vara en doft som uppfattas nasalt när 

vi konsumerar livsmedlet.   

  

För att ta reda på hur en konsument upplever en produkt finns det flera olika tillvägagångssätt. 

Inom den sensoriska vetenskapen kan man kategorisera metoderna som 

antingen objektiva eller subjektiva (Martens, 1999). De objektiva metoderna innebär att man 

använder sig av en panel där bedömare skall bedöma med ett analysinstruments precision 

(Gustafsson et al., 2014). Panelen är följaktligen utvald och tränad att bedöma som en enhet 

när de bedömer intensiteten av specifika, förutbestämda attribut. Inom subjektiva sensoriska 

metoder undersöker man människors tyckande och bedömarna ses som konsumenter som 
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skall tycka till om produkter i förhållande till andra produkter eller hur mycket de gillar en 

produkt utan att jämföra den med andra produkter (Gustafsson et al., 2014).   

   

Martens (1999) förklarar att det finns två fundamentala förbindelselänkar som kopplar 

samman den sensoriska vetenskapen. Den första är förbindelselänken mellan produkten och 

personen, det vill säga att matprodukten påverkar den som konsumerar den genom att 

stimulera dennes sinnen. Den andra är den rationell-affektiva naturen hos människan, det vill 

säga förbindelselänken mellan den analytiska sensoriska delen som sker i laboratoriet och 

människans vardagliga konsumentbeteende som sker när denne väljer/köper produkter. Den 

sensoriska vetenskapen kan således ses som en problemorienterad vetenskap som 

inledningsvis hade en empirisk grund men som vidare utvecklades till grundläggande 

akademiska studier. Genom att överbrygga gapet mellan de två förbindelselänkarna som 

nämns ovan menar Martens (1999) att man kan föra samman sensoriska analyser och 

marknadsundersökningar för att bättre förstå den övergripande utvärderingen och acceptansen 

av mat.  
 

1.2 Sensorisk marknadsföring   
Marknadsföring kan definieras som den aktivitet, de verktyg och de processer som skapar, 

kommunicerar, levererar och åstadkommer utbyten som i sin tur skapar värde för kunder, 

klienter, samhällspartners och samhället i stort (Mossberg och Sundström, 2011). Generellt 

behöver marknadsföring skapa konkurrenskraftiga incitament som leder till att produkterna 

som marknadsförs differentieras och således tilltalar konsumenten. Det är viktigt att 

målgruppens köpmotiv initieras på ett passande vis för rätt typ av produkter. Även om 

konsumenters engagemang är individuellt och kan variera så brukar de flesta uppfatta 

produkter på ett liknande sätt (Gustafsson, et al. 2014). Marknadsförare kan till exempel med 

hjälp av sensorik utveckla en djupare kunskap om hur olika produkter kan påverka 

konsumenters köpbeteende (Gustafsson, et al., 2014).  

  

Östberg och Graffman (2018) uppger att företag, producenter och individer måste skaffa nya 

sätt att förstå konsumenten för att därefter kunna begripa deras konsumtionsval. Sensorisk 

marknadsföring kan definieras som marknadsföring som engagerar konsumentens sinnen och 

påverkar dennes beteende (Krishna, 2010). Kunskap om sensorik och språket för att beskriva 

produktegenskaper ökar succesivt i takt med att utbildningar inom området blir fler och 

kunskapsnivån blir större (Gustafsson, et al., 2014).  En av faktorerna till att många företag 
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arbetar aktivt med sensorisk marknadsföring är till stor del för att kunna möta gästen på ett 

personligt plan. Det krävs då ett aktivt fokus på människans fem sinnen för att kunna erbjuda 

gästen en individuell upplevelse (Hultén, Broweus, och Van Dijk, 2011).   

  

Det finns många produkter som konkurrerar om konsumenternas uppmärksamhet och en stor 

mängd beslut skall tas i samband med ett köp. Distributörer är därför angelägna om att kunna 

profilera sina produkter för att kunna underlätta konsumenternas val. Enligt Gustafsson, et al. 

(2014) är 30% av alla köpbeslut planerade i förväg innan man går in i butiken, vilket innebär 

att cirka 70% av alla köpbeslut tas i butik och således kan anses vara impulsbeteende. Genom 

att kommunicera en livsmedelsprodukts sensoriska egenskaper skulle man potentiellt kunna 

påverka konsumentbeteendet och beslutsprocessen hos en konsument (Swahn, 2011).  

  

Generationerna X, Y och Z (generationer födda efter 1960) är målgrupper som anses vara 

starka individualister (Hultén et al,. 2011). I takt med att generationerna skapar en 

självständig livsstil utvecklas även teknologin vilket påverkar kommunikationsflödena mellan 

företagen och kunden. Hultén et al. (2011) menar att dessa förändringar kräver att företagen 

anpassar sig och till exempel använder sensorisk marknadsföring som ett verktyg för att 

närma sig gästen, dess identitet och värderingar. Genom att identifiera konsumenten kan man 

skapa en symbios mellan individen och varumärket (ibid.). En välutformad marknadsföring 

ser alltså både till konsumentens rationella och emotionella behov då den väcker känslor och 

engagerar individen (ibid.).   

  

Härefter följer en redogörelse för de fem sinnenas inverkan ur ett sensoriskt 

marknadsföringsperspektiv. Luktsinnets funktion kan ha stor påverkan på hur människan 

upplever saker och hur denne handlar. Människan kan registrera och minnas 10 000 

dofter. Bresle & Stenson (2002) redogör för att individen vid ett första doftstimuli inte 

behöver vara medveten för att minnas doften vid det andra tillfället. Det gör luktsinnet till ett 

mycket effektivt verktyg vid marknadsföring (ibid.). Smaksinnet samarbetar tillsammans med 

luktsinnet. Smaksinnet registrerar och uppfattar de fem grundsmakerna: sött, salt, surt, beskt 

och umami. Genom smaksinnet kan vi marknadsföra specifika produkter som 

lanseras. Underhill (2006) hävdar att individer har lättare att minnas produkter som de tidigare 

har fått smaka på, vilket är anledningen till att det ofta förekommer provsmakning av varor i 

livsmedelsbutiker.  
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Människans inbyggda subjektivitet byggs på personliga åsikter vilket innebär att det inte går 

att bortse från att konsumenter skapar egna, individuella uppfattningar vid handlande (Hultén 

et. al, 2011). Likväl finns det en problematisering i det faktum att människan reagerar olika på 

stimuli (Meilgaard et al., 2006). Det beror till exempel på vår anatomiska uppbyggnad, 

fysiska förutsättningar och individuella olikheter vilket i sin tur kan ha en påverkan på hur 

människan utmärker och uppfattar synliga attribut, dofter, smaker, ljud och känsel 

(Gustafsson et. al., 2014).  
 

Människan reagerar starkt på ljud och ljudsinnet spelar således en stor roll inom 

marknadsföring. Ljud har en förmåga att förknippas med någonting. Ljud som är aktuella för 

marknadsföring är bland annat musik, signaturljud, röstinspelningar och jinglar. Människan 

blir dagligen exponerad för marknadsföring som är knuten till varumärken, butiker, 

atmosfärer och teman. Genom synsinnet uppmärksammar människan visuella stimuli. Det kan 

bland annat förekomma i text, färg, form och mönster. Genom att arbeta med visuella stimuli 

kan företaget differentiera sig från andra företag. Ett företag som lyckats väl med detta är till 

exempel Absolut vodka och Apple (Hultén et al., 2011). Taktil marknadsföring innefattar den 

känsliga beröringen av en produkt eller tjänst. Det kan till exempel vara beröring av en fysisk 

produkt eller ett fysiskt handslag. Enligt en undersökning har taktil beröring en positiv effekt 

som kan få konsumenten att uppleva ägarskap samt högre betalningsvilja än om de inte fick 

ha fysisk kontakt med produkten (Peck & Wiggins, 2009).  

  

Hultén (2011) definierar Multi-sensoriska upplevelser som: “En multi-sensorisk 

varumärkesupplevelse stödjer individuellt värdeskapande och avser hur individer reagerar när 

ett företag interagerar och stödjer deras köp- och konsumtionsprocesser genom att engagera 

de fem mänskliga sinnena för att skapa kundvärde, upplevelser och 

varumärkesimage”.  Multi-sensoriska upplevelser skapas alltså genom att utnyttja de 

mänskliga sinnena. Ett exempel på ett företag som aktivt arbetar med denna multi-sensorik är 

den amerikanska livsmedelskedjan Whole Foods. Det tillfredsställer de fem mänskliga 

sinnena syn, lukt, hörsel, känsel och smak under konsumentens besök i livsmedelsbutiken. 

Genom att arbeta med sensoriska strategier och sinnesuttryck specificerar Whole Foods sin 

identitet som företag. Hultén et al. (2011) menar på att sådana strategier tenderar att resultera i 

större ekonomiska marginaler, effektivitet, nöjdare kunder och slutligen en tydlig symbios 

mellan varumärket och individen.  
 



 5 

1.3 Semantikens inverkan på konsumentbeteende   
Semantik är en vetenskaplig teori om ordets språkliga betydelse. Semantik utgör en del av 

lingvistik och innefattar ordets faktiska mening (Nationalencyklopedin, 2019). Lingvistik, 

läran om mänsklig språkvetenskap, är uppdelad i ett flertal ämnesområden som behandlar 

språkliga principer, till exempel semantik, grammatik och pragmatik (Dahllöf, 1999). 

Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn och Åström (2014) menar att kognitiv semantik utgörs 

av människan psykiska förhållanden till ord, ords betydelser och begrepp och kan förklara 

relationen där emellan. Dahllöf (1999) redogör för hur människors varierade uppfattningar vid 

verbal kommunikation kan resultera i att ords betydelse blir individuella och får olika 

meningar. Det innebär att människors uppfattning av ett ords betydelse sällan är densamma. 

Upplevelsen av ord kan således anses vara subjektiv (Dahllöf, 1999).    

  

Inom semantiken är det vanligt förekommande att man diskuterar vilka faktorer som kan 

påverka ett ords betydelse och hur det kan förändras. Enligt Gyllenbok (2015) är frågor som 

dessa mycket svåra att besvara, men genom att skapa sig förståelse för ords betydelses kraft, 

kan vi förhålla oss till semantiken och ordens innebörd. Ur ett semantiskt perspektiv kan det 

vara en fördel att utveckla ett språkligt lexikon i syfte att förstärka och förklara ett ords 

innebörd, men det kan även ha en stor påverkan på beskrivningen av en produkt (Swahn, 

2011). Genom att upprätta ett sensoriskt språk för att främja vokabulärutveckling, kan 

konsumenter skapa större förståelse för en produkts faktiska betydelse. Detta påverkar således 

konsumentbeteendet och kan vara en faktor till hur konsumenten handlar. Det innefattar till 

exempel hur konsumenten handlar vid beslutsfattande men även dess upplevda 

betalningsvilja och generella gillande av en produkt (Swahn, 2011).   

   

Särskilda benämningar tenderar att upplevas som mer attraktiva, behagliga och tilltalande i 

vissa sammanhang, vilket kan få ett positivt utfall (Swahn, 2011). Vilket ord en produkt får 

eller beskrivs med styrs bland annat av faktorer som: produktens syfte, sammanhang, 

avsändare och mottagare. Eftersom det är av stor vikt att ordvalet för produkten blir korrekt 

och ger konsumenten rätt uppfattning, kan det vara förmånligt att upprätta en analys av varje 

ords betydelse (Gustafsson, et al., 2014). För att exemplifiera en sådan process beskrivs en 

analys av ordet “mjuk”. En analys av ordet “mjuk” kan göras genom att upprätta ett 

semantiskt ramverk med synonymer för dess innebörd. I detta fall skulle ett semantiskt 

ramverk kunna innehålla beskrivande ord som till exempel: behaglig, slät, len och rund. 

Således skapas en utvecklad och förstående vokabulär för ett ord som i annat fall kan 
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upplevas som komplext (Gustafsson, et al., 2014). Slutligen kan valet av semantisk 

benämning på en produkt ha en inverkan på konsumentens faktiska attraktion till produkten.   

 
1.4 En inblick i de semantiska begreppen veganskt och växtbaserat   
Ordet “vegan” blev ett uttryck 1944 i samband med att Vegan Society startades, en engelsk 

förening med fokus på den då nya trenden (Andersson, Bogdan, Bossius, Cetrez, Eek, 

Eriksson, Inghammar, Larsson, Lövheim, Näsström, Plank & Peste, 

2003). Vegan Society definierade ordet vegan enligt följande ”en livsstil som innebär att man 

undviker att exploatera människor, djur och natur” (Andersson et al., 2003). 

De veganska rörelserna i Sverige är främst förknippade med djurrättsaktivism, etiska frågor 

och politik (ibid.). Andersson et al. (2003) skriver att vissa individer inte bara identifierat sin 

veganism med en specifik kosthållning utan anser det vara en del av sin identitet. 

Ordet vegansk är starkt förknippat med en politisk filosofi. En vegansk diet innefattar total 

uteslutning från animaliska produkter inkluderat fisk och skaldjur, mjölkprodukter, ägg, ull- 

och läderprodukter. Vegansk kost utesluter däremot inte processade livsmedel och tar inte 

heller hänsyn till fett och raffinerat socker vilket är den stora skillnaden mellan de semantiska 

begreppen vegansk och växtbaserad.  

  
Ordet växtbaserat är också vanligt förekommande men definieras som en annan typ av 

kosthållning än den veganska. Ordet växtbaserat eller på engelska plantbased, innefattar en 

diet på endast växtbaserade livsmedel där de liksom veganer utesluter samtliga animaliska 

produkter, mejerier och ägg (Tuso, Ismail & Bartolotto, 2013). Kosten kräver naturliga 

råvaror från växtriket med stort fokus på grönsaker, frukt, baljväxter, frön och nötter. Fett och 

raffinerat socker är totalt uteslutet och individen skall ta avstånd från processade livsmedel. 

Dieten har ingen anknytning till någon utpräglad politisk eller filosofisk rörelse och livsstil 

(Tuso et al, 2003).  
 

1.5 En menys påverkan på konsumenten    
En menys syfte är att kommunicera, att förse konkret information och att sälja (Bowen & 

Morris, 1995). Gemensamt för menyer är att de förmedlar ett budskap genom text, detta 

kräver att den som konstruerar en meny har kunskaper i hur språk är uppbyggt och hur det 

skall användas på lämpligast sätt för att nå mottagaren (Klosse, Riga, Cramwinckel, & Saris, 

2004). Studier har påvisat att en menys sammansättning spelade en roll i hur måltiden som 
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helhet upplevdes av kunden (Meiselman, 2000). Wansink, van Ittersum och Painter (2001) 

understryker att en menys semantiska byggnad kan ha en positiv påverkan på den sensoriska 

uppfattningen.   

  

Filimonau och Krivcova (2016) argumenterar för faktumet att en meny är en nyckel som 

leverantören kan använda som ett kommunikationsmedel för att nå konsumenten och att man 

med hjälp av en meny kan påverka konsumentval samt rikta det mot önskvärda beslut. En 

meny kan påverka både vad en gäst beställer samt hur mycket denne kommer att spendera 

(Miller & Pavesic, 1996). En korrekt formulerad meny kan rikta gästens uppmärksamhet mot 

specifika artiklar och öka sannolikheten att dessa artiklar väljs mer frekvent än om de endast 

hade valts slumpmässigt (ibid.)   

  

Att förstå det fundamentala i en meny är nödvändigt för att kunna skapa ett framgångsrikt 

matkoncept, ftersom menyn slutligen är den grund som bygger både rykte och lönsamhet 

(McVety, Ware, & Ware, 2009). Mcvety et. al (2009) menar att exklusiva restauranger med 

en hög genomsnittlig nota ofta använder sig av en omfattande och deskriptiv meny medan 

enklare restauranger med en lägre genomsnittlig nota ofta tillämpar en kort och icke-

deskriptiv meny. En omfattande och deskriptiv meny ger gästen mer information om menyns 

innehåll och tar därför längre tid att läsa, således kommer också gästen att stanna längre, en 

kort och icke-deskriptiv meny tar kortare tid att läsa därför kan man förvänta sig en snabbare 

omsättning av gäster (ibid.).   

   
Deskriptiva och frammanande namn på mat är ett vanligt förekommande fenomen på 

restaurangers menyer och användandet av positivt deskriptiva namn har visat sig öka 

försäljningen av den specifika produkten med 27% (Wansink, Painter, & Van Ittersum, 2001). 

Deskriptiva namn kan addera en positiv bild till mat (Cardello, 1994), de kan även ha ingen 

effekt alls (Tourila, Meiselman, Cardello, & Lesher, 1998) eller så kan de ha en 

kontraproduktiv effekt om de grundlöst skapar höga förväntningarna som de inte lever upp 

till och således leder till missnöje (Richardson, Dick, & Jain, 1994). Klosse et al. (2004) 

menar att en av de viktigaste faktorerna som avgör om gästen är nöjd med maten eller inte är 

huruvida gästen anser att maten levde upp till de förväntningar som gästen fick då denne läste 

menyn.   
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Även om en meny är tilltänkt att främja uppfattningen av värde hos en konsument så har den 

exakta mekanismen bakom denna värdeskapande uppfattning inte blivit vetenskapligt 

studerad. Däremot står det enligt studier klart att subtila förändringar i en menys design kan 

öka försäljningen med upp till 10% (McCall & Lynn, 2008). McCall och Lynn (2008) 

förklarar även att vissa experter förespråkar att menyer skall vara konstruerade enligt 

principen att man skall använda enkla ord hellre än komplexa förklaringar medan andra 

experter understryker att komplexa förklaringar kan kommunicera en produkts utmärkande 

karaktärer. Man kan därför argumentera för att det är av vikt att förstå hur en menys 

utformning potentiellt kan påverka konsumentbeteende.   
 

1.6 Tallrikens inverkan på konsumenten   
Vår uppfattning av mat påverkas av matens sensoriska egenskaper, tillsammans med våra 

förväntningar på maten och andra kontextuella faktorer (Piqueras-Fiszman, Alacaide, Roura, 

& Spence, 2012). Utseende är en sådan kontextuell faktor som är särskilt relevant i en 

restaurangmiljö eftersom presentationen av mat på en tallrik kan ha en dramatisk effekt på 

vad konsumenten tycker om maten (ibid.). Enligt Spence och Piqueras-Fiszman (2014) är 

valet av tallrik en avgörande omständighet som genom attribut så som storlek, form, färg och 

material sannolikt spelar en roll. Studier pekar på att en tallrik kan ha en inverkan på hur 

mycket en konsument gillar det som serveras (ibid.).   

  

I en av de första studierna som utförts inom detta område rapporterades det att en grupp 

bestående av 200 universitetsstudenter ansåg att en ost smakade betydligt skarpare efter att de 

hade fått observera en spetsig form i jämförelse med när de hade observerad en rund form 

(Gal, Wheeler, and Shiv, 2007). Piqueras-Fiszman et al. (2012) har konstaterat att det inte 

verkar ha en signifikant påverkan på hur man uppfattar smak om man äter från en rund, 

fyrkantig eller triangulär tallrik. I konstrast till detta så kan en stjärnformad tallrik ha en liten 

effekt på den upplevda “skärpan” i den mat som konsumeras från dem (ibid.). Piqueras-

Fiszman et al. (2012) argumenterar därför för att en tallriks kantighet kan användas för att 

framhäva skarpheten i en rätt.   

  

Man bör även beakta att vissa livsmedels attribut kan vara mer mottagliga för att bli 

modifierade av tallrikens form än andra (Spence, 2012; Deroy & Spence, 2013). Termen 

“skärpa” har fundamentalt en taktil egenskap, dock används nu termen synestetiskt 

(Deroy & Spence, 2013), vilket innebär att två eller flera sinnen är sammankopplade, för att 
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förklara en specifik smak eller attribut (Deroy & Spence, 2013). Det är därför möjligt att 

denna term är mer mottaglig för synestetiska effekter när den används för att beskriva 

livsmedel. Enligt detta argument, skulle termer som primärt har använts för att beskriva 

smakkvaliteter, så som exempelvis sälta, vara mindre mottagliga för synestetiska effekter som 

frambringats av en tallriks formgivning eller kvaliteter vid beröring.   

  

Enligt en studie utförd av Stewart och Goss (2013) där deltagare fick konsumera mat från 

svarta eller vita tallrikar som var antingen runda eller rektangulära visade det sig att en dessert 

betygsattes som 20 % sötare när den smakades från den runda vita tallriken än när den 

smakades från någon av de andra tre. Samma studie visade en än mer dramatisk effekt 

avseende smakintensiteten. Smakintensiteten uppfattades 30% högre när desserten serverades 

på rund vit tallrik jämfört med de andra (ibid.).  

  

Studier pekar på att även tallrikens storlek kan ha en påverkan på konsumentens 

uppfattning. Wansink, van Ittersum och Painter (2006) undersökte hur en skåls storlek 

påverkade matkonsumtionen och drog slutsatsen att när deltagarna i deras studie fick en större 

skål serverade de sig själva 50% mer glass än de som tillhandahölls en mycket mindre skål. 

Vidare så drog även Wansink et al. (2006) slutsatsen att de som åt från de större skålarna i 

slutändan konsumerade mycket större mängder glass än de som åt från de mindre skålarna. 

Det är dock av vikt att notera att effekten av en tallriks storlek på konsumentens uppfattning 

har visat sig variera. Rolls, Roe, Halverson och Meengs (2007) kunde exempelvis i tre 

separata, laboratoriebaserade experiment inte hitta en signifikant skillnad på hur mycket mat 

som konsumerades när den serverades på olika tallrikar med en diameter på 17, 22 eller 26 

centimeter. I detta fall skulle avvikelsen i det resultat som rapporterats av Wansink et al. 

(2006) och det resultat som rapporterats av Rolls et al. (2007) kunna peka på att det existerar 

en viktig skillnad mellan konsumentens matkonsumtion i ett laboratorium jämfört med under 

mer realistiska konsumtionsförhållanden (Spence och Piqueras-Fiszman, 2014)   
 

1.7 Betalningsvilja  
Termen betalningsvilja eller Willingness to pay (WTP) står för hur stort ekonomiskt belopp en 

konsument är beredd att betala för en produkt eller tjänst. Le Gall-Ely (2009) redogör för att 

en produkt eller tjänst vanligtvis prissätts genom att både vara accepterad av konsumenten 

och av säljaren, vilket går under termen Willingness to accept (WTA). Le Gall-Ely (2009) 

uppger att den främsta orsaken till att vilja fastställa WTP är för att kunna utläsa hur 
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efterfrågan på produkter och prissättning därtill ser ut. Därefter finns möjlighet att kunna 

justera eller anpassa priset på produkten för att effektivisera försäljningen och optimera 

marginaler.  

  

För att mäta en konsument betalningsvilja kan man använda sig av olika metoder. En vanlig 

metod är att mäta den riktiga WTP genom att låta konsumenten köpa en produkt vilket får en 

ekonomisk konsekvens (Voelchner, 2006).. Det andra alternativet är en hypotetisk WTP 

vilket innefattar att konsumenten uppskattar betalningsviljan för produkten men inte köper 

produkten i fråga (ibid.). Vad gäller inställning till hypotetisk WTP och verklig WTP skiljer 

det sig avsevärt (Murphy, Allen, Stevens, & Weatherhead, 2004) menar att konsumenter 

tenderar att värdera en produkt och dess pris till ett högre värde vid en hypotetisk WTP än vad 

de skulle gjort i verkligheten. Murphy et al. (2004) hävdar att detta beror på hypotetisk 

partiskhet och att det inte finns någon tydlig förklaring till utfallet. Däremot 

menar Brookshire och Coursey (1987) motsatsen och påstår att konsumenter understiger 

produktens värde och pris i vid hypotetisk WTP jämförelse med situation som kräver 

konsumentens verkliga WTP.  

  

Faktorer som kan påverka betalningsviljan och attraktion till en produkt är sensoriska faktorer 

såsom: syn, lukt, hörsel, känsel och smak (Gustafsson, et al., 2014). En studie gjord 

av Alfnes, Guttormsen, Steine och Kolstad (2006) undersökte huruvida konsumenter var 

betalningsvilliga inför olika nyanser av röd/rosa lax. Undersökningen gick ut på att 

konsumenterna fick välja en bit lax av ett flertal laxbitar i olika röd/rosa nyanser. Samtliga 

laxbitar hade olika pris och konsumenten fick välja fritt. Undersökningens resultat visade på 

att färgnyanserna hade en faktisk inverkan på konsumenterna (ibid.). De ljusröda/rosa 

laxbitarna tenderade att vara svårsålda trots prissättningen på produkten. Genom studien går 

det att konstatera att ökad medvetenhet om sensorisk marknadsföring tenderar att påverka 

WTP och förhoppningsvis optimera marginalerna genom dessa verktyg (ibid.).  

  

1.8 Generellt gillande   
Livsmedelsbranschen anses ha en komplex målgrupp eftersom konsumenterna är heterogena. 

Konsumenterna har individuella uppfattningar och preferenser inför mat och livsmedel 

(Moskowitz, 2002). Genom att undersöka en populations generella gillande av en produkt kan 

man dra slutsatser om vad som anses vara önskvärda attribut hos en hel 
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målgrupp (Gustafsson, et al. 2014). Således kan man även anpassa och justera sin produkt för 

att framlyfta åtråvärda egenskaper som passar en större grupp konsumenter.  

  

Termen generellt gillande, eller på engelska, overall liking, syftar på det generella gillandet 

och mäts i en skala där respondenten får möjlighet att skatta sitt gillande av det som 

undersöks (Andersen, Brockhoff, & Hyldig, 2019). I de fall man mäter en konsuments 

generella gillande är det av relevans att undersöka helhetsintrycket. Det görs vanligen genom 

att undersöka smak, doft, utseende och textur enskilt (Andersen et al., 2019). För att mäta 

graden av gillandet kan man till exempel använda en hedonisk skala. En hedonisk skala kan 

göras som niogradig, sjugradig och femgradig där de yttersta delarna av skalan till exempel 

kan vara “tycker extremt bra om” och “tycker extremt illa om” (Gustafsson et. Al, 2014).   
 

1.9 Problematisering    
Swahn (2011) framhåller att det  är en utmaning att föra samman olika metoder och teorier 

från sensorisk vetenskap, lingvistisk vetenskap och marknadsföring. Denna studie använder 

dessa metoder och teorier för att analysera huruvida en menys semantiska utformning och en 

tallriks form kan användas som ett marknadsföringsverktyg. Det är avgörande att förstå 

komplexiteten kring att sensorisk marknadsföringsforskning inte endast behöver omfatta 

sinnena utan även andra discipliner och hur dessa discipliner kan bidra genom samspel 

(Swahn, 2011).  

 

Ämnets problematik är till stor del att det inte finns någon tidigare forskning som tydligt 

kopplar samman sensorisk marknadsföring och semantik med betalningsvilja och gillande. 

Tidigare forskning inom sensorisk vetenskap saknar generellt sett den semantiska 

infallsvinkeln (Swahn, 2011). Swahn (2011) förklarar att interaktionen mellan disciplinerna 

sensorisk vetenskap och lingvistisk vetenskap verkar vara en relativt ny typ av 

tvärvetenskapligt möte och understryker att det inte finns några studier än som har försökt att 

kombinera dessa discipliner.  

 

Eftersom att det inte finns några tidigare studier som kombinerar de discipliner som studien 

berör så bygger därför den teoretiska bakgrunden på forskning inom varje enskild disciplins 

område. Målet med studien är inte att utveckla ett nytt forskningsområde utan snarare att med 

ett tvärvetenskapligt tillvägagångsätt föra samman tidigare forskning som skett inom de 

specifika disciplinerna och dra nytta av deras metoder och teorier för att kunna dra slutsatser 
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kring huruvida en menys semantiska utformning och en tallriks form kan användas som ett 

marknadsföringsverktyg.  
 

1.10 Syfte    
Syftet med studien är att genomföra en kvantitativ undersökning som utröner om en menys 

semantiska utformning, i det här fallet specifikt orden “veganskt” och “växtbaserat”, och en 

tallriks form påverkar konsumentens betalningsvilja och generella gillande av en maträtt.   
 

1.11 Frågeställning  
De huvudsakliga frågeställningarna fokuserar på om en menys semantiska utformning, i det 

här fallet specifikt orden “veganskt” och “växtbaserat”, och en tallriks form påverkar 

konsumentens betalningsvilja och generella gillande av en maträtt. En menys semantiska 

utformning och en tallriks form ställs i centrum för att belysa om detta kan vara ett sätt att 

använda sensorisk marknadsföring för att inverka på konsumentens betalningsvilja och 

generella gillande.   

  

Frågeställning 1: Har en menys semantiska utformning och en tallriks form någon påverkan 

på konsumentens betalningsvilja?  

Frågeställning 2: Har en menys semantiska utformning och en tallriks form någon påverkan 

på konsumentens generella gillande?  
 

1.12 Ämnesrelevans    
Hur en produkt uppfattas av en restauranggäst eller konsument påverkas av olika faktorer. 

Inom restaurangbranschen beskrivs de produkter som erbjuds med hjälp av en meny och 

presenteras i sin slutgiltiga form på en tallrik. En menys semantiska utformning har den 

primära uppgiften att förklara för gästen vad denne skall äta och en tallriks form skall 

framhäva produktens önskvärda attribut. En korrekt formulerad meny och tallrikens form 

skulle kunna användas som sensoriska marknadsföringsverktyg som potentiellt kan påverka 

konsumentens upplevda mättnadskänsla och generella gillande. En menys semantiska 

utformning är således relevant att diskutera utifrån ett marknadsföringsperspektiv, vilket 

inkluderas i området styrsystemet i modellen Five Aspects Meal Model (FAMM). FAMM 

beskriver måltiden utifrån fem aspekter: rummet, mötet, produkten, atmosfären och 

styrsystemet (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). Tallrikens form är 
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innefattad i aspekten atmosfären då det är en del av hur vi med våra sinnen uppfattar de 

faktorer som är en del av atmosfären (ibid.).   

   

Gustafsson et al. (2006) framhåller att kunskapen om marknadsföring kan påverka frågan om 

vilket pris en specifik måltid eller tjänst kan ha ur ett affärsperspektiv. Genom sensoriska 

analyser kan man tydliggöra och utvärdera en produkt och således få en förståelse för hur man 

kan marknadsföra den på bästa sätt (Gustafsson et al., 2014). Martens (1999) tydliggör att en 

sensorisk analys kan verka som en brygga för att sammanlänka konsumentens övergripande 

utvärdering och acceptans av mat. Denna typ av metod har i denna studie således använts som 

ett verktyg för att förstå hur en menys semantiska utformning och en tallriks form potentiellt 

kan påverka en konsuments betalningsvilja och generella gillande.  

  

Eftersom marknadsföring är en del av styrsystemet och den visuella uppfattningen inkluderas 

i atmosfären kan studien kopplas både till ämnena företagsekonomi samt måltidskunskap och 

värdskap. Genom studiens process har teorier om lingvistik (semantik), sensorik och 

marknadsföring varit aktuella. Således är studien tvärvetenskaplig och hänvisar till 

kombinerade resultat för de valda ämnesområdena: företagsekonomi och måltidskunskap och 

värdskap. Studien är relevant då resultatet kan skapa förutsättningar för företag att 

marknadsföra sina matprodukter på ett mer effektivt och lönsamt vis, och för att bilda sig en 

uppfattning om hur konsumentens betalningsvilja och generella gillande påverkas av sinnliga 

intryck.    
 

2. Metod och material  
 
2.1 Metodval 
Denna studie är utformad som en kvantitativ undersökning vilket i det här fallet innefattar en 

insamling av numerisk data (Bryman, 2011). Valet av metod utgörs av ett teoretiskt 

övervägande som har resulterat i två frågeställningar som i sin tur har kopplats till en empirisk 

granskning. Denna kvantitativa metod kan därmed anses ha etablerat en reliabilitet och 

validitet för hur konsumentens betalningsvilja och generella gillande har påverkats av en 

menys semantiska utformning och en tallriks form. Härefter redogörs för studiens 

tillvägagångssätt och metodens utförande  
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2.2 Litteratur- och databasinsamling     
Vid litteratur och databasinsamling har både sekundärdata och primärdata används. 

Sekundärdata innefattar sådan information som redan är publicerad på till exempel internet, i 

litteratur och i vetenskapliga artiklar (Bryman, 2011). Uppsatsen hänvisar bland annat till 

sekundärdata eftersom det har varit aktuellt som referenser till studiens egen undersökning 

och uppsatsens bakgrund. Materialinsamlingen är gjord via databaserna DiVA, Primo, 

Google scholar och Web of Science. Sökord som främst varit aktuella för materialinsamlingen 

är: sensory marketing, semantics, taste, communication, descriptive profiles, lingvistic, 

culinary arts and meal science, Willingness to pay, liking, menu design, shape of plate. De 

böcker som har varit aktuella i studien är hämtade från Restaurang- och hotellhögskolan, 

campus Grythyttan vid Örebro Universitet. Primärdata samlades in genom en kvantitativ 

undersökning där 362 personer besvarade en enkät med frågor om semantik och sensorisk. 

Syftet med att samla in primärdata var att undersöka om en menys semantiska utformning, i 

det här fallet specifikt orden “veganskt” och “växtbaserat”, och en tallriks form påverkar 

konsumentens betalningsvilja och generella gillande av en maträtt. Vid val av data har stort 

fokus legat vid att granska källan noga för att säkerställa att datan som har använts 

uppfyller realitet och validitet.     
 

2.3 Material  
Den maträtt som serverades utformades i syfte att kunna benämnas som både “vegansk” och 

“växtbaserad”. Maträtten skulle vara standardiserad och vara likvärdig för varje deltagare. 

Maträtten var utformad i syfte att ge deltagaren en mättande måltid, näringsrik måltid med 

fokus på tillgodoseende av känslan av fullständighet och balans. För att uppnå balans i rätten 

utgick man från de fem grundsmakerna, det vill säga sött, salt, surt, beskt och umami. 

Maträtten innehöll följande komponenter: pulled oumph (växtbaserat protein gjort på 

sojabönor) med barbecuesmak, fullkornsris, vitkål, morot, lök, vårlök, vita sesamfrön och 

chilimajonnäs gjord på kikärtsspad. För fullständigt recept, se bilaga 1.  

 
2.3.1 Provförberedelse  
Inför varje undersökningsdag tillagades samtliga råvaror samma morgon för att säkerställa att 

maträtten smakade likadant och att inga råvaror hade kontaminerats. Oumphen värmdes enligt 

rekommendation från leverantören i en ugn av märket Rational, på cirka 130 grader i 15 

minuter. Fullkornsriset sköljdes, lades i behållare och ångades i en ugn av märket Rational i 

45 minuter. För chilimajonäsen blandades kikärtsspad med dijonsenap och citron, därefter 
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tillsattes neutral rapsolja, chilisås och salt. Vitkål och morot köptes strimlad och blandades 

med olivolja, sesamolja, soja, limejuice och salt. Vita sesamfrön torrostades i en stekpanna. 

Vårlök finhackades. Rostad lök tillhandahölls av en leverantör. Vid färdigställande bevarades 

samtliga råvaror i rostfria behållare och chilimajonäsen i plastflaskor. Mängden råvaror som 

varje maträtt innehöll var baserad på att maträtten skulle innehålla cirka 560 kalorier. Det 

innebar 150 gram Oumph, 100 gram fullkornsris, 1 deciliter kål- och morotssallad, en 

matsked chilimajonäs, en matsked vårlök och två teskedar vita sesamfrön.  

 

2.3.2 Studiens design  
Studiens design är utformad enligt bild 1. Studiedata insamlades under fyra dagar. För 

samtliga dagar serverades en vegansk/växtbaserad måltid med en tillhörande semantiskt 

utformad meny och på en tallrik respektive i en skål (bowl), se bilaga 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Bild 1. Design av studiens utformande  
 
 
Samtliga dagar serverades maträtten med en semantiskt utformad meny. Två av dagarna löd 

menyn som följer: ”Vegansk pulled oumph med BBQ-smak serveras med: ångat ris, knaprig 

kål-och morotssallad, chilimajonäs på aquafaba (kikärtsspad), rostad krispig lök”. Och två 

av dagarna löd menyn som följer: Växtbaserad pulled oumph med BBQ-smak serveras med: 

ångat ris, knaprig kål-och morotssallad, chilimajonäs på aquafaba (kikärtsspad), rostad 

krispig lök”. För att se de fullständiga menyerna se bild 2 och 3 nedan.  
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  Bild 2. Vegansk meny från undersökningen                        Bild 3. Växtbaserad meny från undersökningen  
 
 

2.4 Undersökningens genomförande    
Undersökningen genomfördes på Ica Abs huvudkontor i Solna, Stockholm. Undersökningen 

utfördes i en restaurangverksamhet ägd av Oy Karl Fazer Ab. Menigo Ab var sponsor för 

projektet och tillhandahöll råvaror samt tallrikar. Materialinsamlingen skedde under fyra 

dagar, mellan 2019-04-09 och 2019-04-12. Totalt genomfördes undersökningen av 362 

personer. Rekrytering av deltagarna för studien gjordes genom att informationen delgavs via 

digitala informationstavlor, fysisk rekrytering och via Ica Abs intranät. Således delgavs 

informationen endast till de anställda på Ica Abs huvudkontor. Informationen löd: “Bidra till 

forskning om framtidens mat och smakupplevelser genom att äta en gratis lunch. Lunchen 

serveras av framtidens stjärnkockar från Restaurang-och hotellhögskolan i Grythyttan”.   
 

Deltagarna hämtade sin måltid med tillhörande meny i Ica Abs matsal vid en kökslucka där 

två kockar monterade måltiden för varje enskild deltagare. Deltagarna placerades sedan i ett 

avgränsat område med plats för cirka 40 personer. På varje plats fanns ett dukat bord med vit 

duk, bestick, vatten, servett samt meny tillgänglig. Närvarande i det avgränsade området fanns 

en hovmästare tillgänglig för att kontrollera att deltagarna respekterade de omständigheter och 

regelverk som var uppsatta för studien. Gästernas medverkan skedde på individuell basis, de 
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var tillåtna att samtala sinsemellan men inte om själva undersökningen. Som nämnt ovan, 

innehöll samtliga menyer en QR-kod. Genom att scanna QR-koden med hjälp av en 

smartmobil fick deltagarna tillgång till studiens enkät, se bilaga 3. I studien enkät fick 

deltagarna bedöma smak, doft, utseende, textur, betalningsvilja och det generella gillandet 

genom öppna skalor för samtliga egenskaper. I detta fall innebar det en kontinuerlig skala från 

”tycker mycket illa om” till ”tycker mycket bra om”.  

 

2.5 Avgränsningar 
Denna studie undersöker endast en del av den data som framkom av undersökningen som 

genomfördes på Icas huvudkontor i Solna. Studien har varit en del av ett större 

forskningsprojekt där forskare inom ett flertal ämnesområden har varit involverade och 

gemensamt utformat en enkät som berörde de frågor som låg till grund för 

forskningsprojektets datainsamling. Undersökningen resulterade således i ett större dataset, 

varpå författarna endast använt en del av de frågor som enkäten innehöll. Studien har endast 

fokuserat på den data som kan kopplas till studiens frågeställningar och bortser från 

forskningsprojektets övriga datainsamling. Den data som varit aktuell för studien har valts 

eftersom att den av författarna ansågs vara av mest relevans för de valda 

ämnesområdena: företagsekonomi och måltidskunskap och värdskap. Studiens författare 

diskuterade ursprungligen ett antal av enkätens frågor, men valde slutligen ut ett visst antal av 

dessa som i sin tur ligger till grund för uppsatsens frågeställningar. Avgränsningen gjordes  

även eftersom att författarna ansåg att datasetet i sin helhet är för omfattande för att samtliga 

av enkätens frågor skulle kunna tas i beaktning.  
 

2.6 Etiska beaktanden  
Vid undersökningen delgavs deltagarna information gällande de etiska riktlinjer som en 

korrekt utförd studie skall utgå från. Enligt Bryman (2011) är det av vikt att, trots att 

deltagarna medverkar frivilligt, informera om de etiska principer som studien utgår från. På 

enkätens första sida informerades, se bilaga 4, deltagarna om studiens syfte, studiens moment, 

att deltagande var frivilligt och att deltagarna när som helst hade rätt att avbryta studien. Detta 

innebar att båda de etiska kraven, informationskravet och samtyckeskravet, uppfyllts. Enligt 

konfidentialitetskravet skall samtliga deltagare förbli anonyma, vilket säkerställdes genom att 

all data var digitalt kodad. Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att den data som 

samlades in under studien endast kommer att användas för studiens syfte.   
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2.7 Urval  
Vid studiens fyra undersökningstillfällena har det varit ett obundet slumpmässigt urval (OSU) 

som deltagit. OSU innebär att samtliga deltagare i urvalsunderlaget har likadana 

förutsättningar för att kunna medverka i studien (Bryman, 2011). Bryman (2011) 

rekommenderar att urvalsprocessen skall påbörjas genom att identifiera målgruppen, vilket i 

studiens fall var de anställda på Ica Abs huvudkontor. I det här fallet så kan det i målgruppen 

förekomma liknande intresse, exempelvis för mat och hälsa baserat på dess arbetsplats. 

Storleken på urvalet begränsades till ett maximalt underlag på 130 deltagare per dag. Totalt 

deltog 362 personer. Bland urvalet var 139 deltagare män, 222 deltagare kvinnor och 1 

deltagare ickebinär, se figur 1.  

  

  
  Figur 1. Könsfördelning på studiens urval  
   
   
2.8 Dataanalys   
Data från undersökningen har bearbetats med hjälp av en kvantitativ dataanalys. Utmärkande 

för en kvantitativ dataanalys är att strukturerat kartlägga de variabler som uppkommit genom 

datainsamlingen. Studiens syfte efterfrågar ett samband mellan en menys semantiska 

utformnings och en tallriks forms påverkan på konsuments betalningsvilja samt generella 

gillande. Undersökningen gjordes delvis genom att använda sig av en 7-gradig hedonisk skala 
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där de yttersta delarna är ”Tycker mycket illa om” och ”Tycker mycket bra om”. Den 

framkomna datan analyseras i denna studien genom att undersöka om det finns signifikanta 

skillnader. Detta gjordes genom att ta fram medelvärdet och standardavvikelsen för studiens 

undersökta kombinationer och därefter jämfördes dem. Frekvensfördelning varit 

förekommande vid presentation av datan. 

 

I detta fall är variablerna en menys semantiska utformning/en tallriks form och betalningsvilja 

samt en menys semantiska utformning/en tallriks form och generellt gillande. De aktuella 

värdena redogörs i procentenheter i tabeller och figurer. Bryman (2011) redogör för att ett 

stapeldiagram kan visa sambanden emellan variablerna i resultatdelen vilket förekommer i 

denna studie. Menyns semantiska utformning/tallrikens form är den oberoende variabeln för 

samtliga undersökta dagar och konsumentens betalningsvilja samt gillande visas som den 

beroende variabeln (ibid).   

 

Insamlingen av studiens data gjordes via datorprogrammet EyeQuestion. EyeQuestion har 

som syfte att utföra sensoriskt relaterade konsumentundersökningar genom specifikt 

utformade enkäter (EyeQuestion, 2019). Den insamlade datan analyserades sedan i 

statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). SPSS är en 

programvara som behandlar statistiska begrepp (Bryman, 2011). Datan är därefter 

sammanställd i Excel.  

 

3. Resultat        

En kvantitativ undersökning genomfördes med syfte att utröna om en menys semantiska 

utformning, i det här fallet specifikt orden “veganskt” och “växtbaserat”, och en tallriks form 

påverkar konsumentens betalningsvilja och generella gillande av en maträtt. Resultatet av 

deltagarnas betalningsvilja samt generella gillande av maträtten presenteras härefter i 

stapeldiagram, spindeldiagram samt tabeller.  

 

Betalningsviljan var överlag hög och majoriteten av deltagarna uppgav att de var villiga att 

betala 80 kronor för maträtten oavsett om maträtten benämndes som ”vegansk” eller 

”växtbaserad” och om den serverades på en tallrik eller i en bowl. Detta stöds av ett 

medianvärde för respondenternas betalningsvilja, vilket för samtliga dagar och kombinationer 

av begrepp och form på tallrik visade sig vara 80 kronor. Värt att notera är att oavsett 
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semantisk utformning av meny är det endast vid de tillfällen som maträtten serverades på en 

tallrik som det förekom enstaka med lägsta betalningsvilja, 40 kronor. Det går även att fastslå 

att det inte finns någon signifikant skillnad vad gäller sambanden mellan vilket begrepp som 

användes på menyn/form på tallrik som användes och deltagarnas generella gillande.  
 

När menyn innehöll ordet “vegansk” och måltiden serverades på en tallrik sågs följande 

resultat. 29,7% av deltagarna uppgav att de var villiga att betala 80 kronor för maträtten. 

24,8% av deltagarna var villiga att betala 90 kronor och 18,8% kunde tänka sig att betala 70 

kronor. 12% uppgav att de var villiga att betala 60 kronor, 6,9% uppgav 100 kronor och 4,5% 

kunde tänka sig att betala 50 kronor för den maträtt som de serverades. Lägsta variabeln var 

40 kronor där 2% av deltagarna ansåg sig vara villiga att betala detta. Se figur 2.   

 
När menyn innehöll ordet “växtbaserat” på menyn och serverades i en bowl sågs följande 

resultat. 33,3% av respondenterna uppgav att de var villiga att betala 80 kronor. 21,8% av 

deltagarna var villiga att betala 90 kronor och 21,8% var villiga att betala 70 kronor. 11,5% 

uppgav att de var villiga att betala 60 kronor, 7,7% 100 kronor och 3,9 % var villiga att betala 

50 kronor för maträtten. Lägsta variabeln var 40 kronor där 0% av deltagarna ansåg sig villiga 

att betala denna summa. Se figur 3.  
 

Figur 2 (tv) & Figur 3 (th). Respondenternas betalningsvilja (WTP) för ordet veganskt och rätten serverad på en 
tallrik och respondenternas betalningsvilja (WTP) för ordet växtbaserat och rätten serverad i en bowl 
 
 
För det semantiska begreppet “vegansk” på menyn och med lunchrätten serverad i bowl var 

respondentens betalningsvilja som följer. 37,3% av respondenterna angav att de var villiga att 

betala 80 kronor. 18,6% av respondenterna önskade betala 90 kronor och samma andel, 

18,6% vill betala 70 kronor. Även 18,6 % angav att de var villiga att betala 60 kronor, 3,4% 
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röstade för 100 kronor och 3,4 % önskade betala 50 kronor för rätten. Lägsta variabeln var 40 

kronor där 0% av respondenterna ansåg sig vilja betala detta. Se figur 4.  

För det semantiska begreppet “växtbaserad” på menyn och med lunchrätten serverad i en 

tallrik var respondentens betalningsvilja som följer 30,7% av respondenterna delgav att de var 

villiga att betala 80 kronor. 21,8 av respondenterna önskade betala 90 kronor och 20,8% 

kunde tänka sig betala 70 kronor. 10% angav att de var villiga att betala 60 kronor, 5,9% 

röstade 100 kronor och 8,9% önskade betala 50 kronor för rätten. Lägsta variabeln var 40 

kronor där 2% av respondenterna ansåg sig vilja betala detta. Se figur 5. En jämförelse av 

respondenternas betalningsvilja för de fyra olika kombinationerna redogörs för i figur 6. 
 

Figur 4 (tv) & Figur 5 (th). Respondenternas betalningsvilja (WTP) för ordet veganskt och rätten serverad i en 
bowl och respondenternas betalningsvilja (WTP) för ordet växtbaserad serverad på en tallrik 
 

 
Figur 6. Konsumenternas betalningsvilja för de olika de olika undersökta kombinationerna av semantisk 

utformning och en tallriks form. 
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För en menyutformning med begreppet “vegansk” och med en maträtt serverad på en tallrik 

var värdena för utseende 5.5, doft 5.3, smak 5.5, textur 5.4, betalningsvilja 4,7 och det 

generella gillandet 5.5 (Se figur 7). För en menyutformning med begreppet “växtbaserad” och 

med en maträtt serverad i en bowl var värdena för gillandet av utseende 5.5, doft 5.4, smak 

5.5, textur 5.5, betalningsvilja 4.8 och det generella gillandet 5.6 (Se figur 7).  

 

För en menyutformning med begreppet “vegansk” och med en maträtt serverad i en bowl var 

värdena för gillandet av utseende 5.4, doft 5.4, smak 5.6, textur 5.6, betalningsvilja 4.6 och 

det generella gillandet 5.7 (Se figur 7). För en menyutformning med begreppet “växtbaserad” 

och med en maträtt serverad på en tallrik var värdena för gillandet av utseende 5.4, doft 5.4, 

smak 5.6, textur 5.6, betalningsvilja 4.6 och det generella gillandet 5.7 (Se figur 7).   
 

Figur 7. Spindeldiagram med konsumenternas upplevda gillande. 

 

I tabell 1 nedan redogörs för medelvärdet och standardavvikelser för gillandet av utseende, 

doft, smak, textur och totalt gillande av de olika kombinationerna. I tabellen kan man urskilja 

att det endast är små skillnader i gillandet mellan de olika kombinationerna av menyns 

semantiska utformning och tallrikens form. Antalet deltagare i studien och standardavvikelsen 

har i sin tur använts för att beräkna ett 95% konfidensintervall som presenteras vidare i tabell 

2 och tabell 3 på sida 24.   
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Växtbaserad tallrik 
(n=104 ) 

Växtbaserad bowl 
(n=85) 

Vegansk tallrik 
(n=109)   

Vegansk bowl 
(n=64)   

    
Medel-
värde 

Standard 
avvikelse 

Medel-
värde 

Standard 
avvikelse 

Medel-
värde 

Standard 
avvikelse 

Medel-
värde 

Standard 
avvikelse 

Liking 
utseende 

5,56 0,82 
 

5,49 1,05 
 

5,45 1,01 
 5,41 1,02   

Liking doft 5,29 1,07  5,38 1,14  5,25 0,98  5,35 0,91   
Liking smak 5,32 0,96  5,51 1  5,48 1  5,61 0,88   
Liking textur 5,48 1,12  5,54 0,97  5,4 1,19  5,61 1,08   
Liking total  5,44 0,89  5,56 0,92  5,5 0,94  5,68 0,84   
                            

Tabell 1. Medelvärdet och standardavvikelsen för det generella gillandet. 
 
 
Man kunde i ett antal av enkätens ställda frågor urskilja signifikanta skillnader, när man 

däremot analyserade det generella gillandet fanns det inga signifikanta skillnader oberoende 

av tallrikens form eller menyns semantiska utformning, se tabell 2 och tabell 3 nedan. Tabell 

2 visar medelvärdet (se Mean i tabell 2) och ett 95% konfidensintervall (se Lower Bound och 

Upper Bound i tabell 2) för tallrikens form, det vill säga tallrik (se Plate i tabell 2) eller bowl. 

Eftersom att ett 95% konfidensintervall har använts kan man med säkerhet säga att det 

verkliga medelvärdet ligger någonstans inom den undre och övre konfidensintervallen. I det 

här fallet kan man se att medelvärdet för plate, som är  5,466, ligger inom 

konfidensintervallen 5,343 till 5,590 och medelvärdet för bowl, som är 5,621, ligger inom 

konfidensintervallen 5,473 till 5,769. Eftersom att båda dessa värden ligger inom 

konfidensintervallen kan man med 95% säkerhet säga att det verkliga medelvärdet för det 

generella gillande beroende på tallrikens form ligger inom de intervaller som presenteras i 

tabellerna nedan och att det därför inte finns några signifikanta skillnader beroende på om 

man serverade maträtten i en tallrik eller i en bowl.    

  
Dependent Variable:   L_Total   

Serving Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Plate 5,466 ,063 5,343 5,590 

Bowl 5,621 ,075 5,473 5,769 

Tabell 2. Konfidensintervall för skillnader av tallrikens form.  

 
Tabell 3 visar medelvärdet (se Mean i tabell 3) och ett 95% konfidensintervall (se Lower 

Bound och Upper Bound i tabell 3) för menyns semantiska utformning, utskrivet i tabell 3 

som ”Plant based” eller ”Vegan”. Eftersom att ett 95% konfidensintervall har använts kan 
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man med säkerhet säga att det verkliga medelvärdet ligger någonstans inom den undre och 

övre konfidensintervallen. I det här fallet kan man urskilja att medelvärdet för Plant based, 

som är 5,498, ligger inom konfidensintervallen 5,367 till 5,629 och medelvärdet för Vegan, 

som är 5,589, ligger inom konfidensintervallen 5,448 till 5,731. Eftersom att båda dessa 

värden ligger inom konfidensintervallen kan man med 95% säkerhet säga att det verkliga 

medelvärdet för det generella gillande beroende på menyns semantiska utformning ligger 

inom de intervaller som presenteras i tabellerna nedan och att det därför inte finns några 

signifikanta skillnader beroende på om man benämnde maträtten som ”vegansk” eller 

”växtbaserad”.  

 
Dependent Variable:   L_Total   

Meal Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Plant based 5,498 ,067 5,367 5,629 

Vegan 5,589 ,072 5,448 5,731 
 
Tabell 3. Konfidensintervall för skillnader av menyns semantisk utformning.  
 
 

4. Diskussion av resultatet  
Resultatet är generaliserbart. Det eftersom studiens urval motsvarar 362 personer och ger 

således möjlighet till en slutsats. Resultatet uppfyller både realitet och validitet men trots detta 

kan inte felkällor uteslutas eftersom författarna inte har kunnat säkerställa att vissa faktorer 

kan ha påverkat undersökningens resultat. Härefter diskuteras studiens resultat med stöd från 

vetenskapliga artiklar. Potentiella faktorer som kan anses ha varit kritiska för studiens resultat 

redogörs även för.  

 

Tidigare studier indikerar att tallrikens form kan ha en påverkan på konsumenten. Piqueras-

Fiszman et al. (2012) förklarade i en studie att utseende är en kontextuell faktor som är 

särskilt relevant i en restaurangmiljö eftersom presentationen av mat på en tallrik kan ha en 

dramatisk effekt på vad konsumenten tycker om maten. Enligt Spence och Piqueras-

Fiszman (2014) så är valet av tallrik en avgörande omständighet som genom attribut så som 

storlek, form, färg och material sannolikt spelar en roll. Således skulle man kunna dra 

slutsatsen att tallrikens form kan ha haft en inverkan på hur deltagarna uppfattade maträtten, 

men eftersom att undersökningen tittade på flera faktorer än tallrikens form kan man inte med 

säkerhet urskilja om det är just tallrikens form som har påverkat deltagarna, eller om det är 
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menyns semantisk utformning. Denna studie kunde dock inte påvisa att det fanns några 

signifikanta skillnader när man såg på deltagarnas generella gillande, oberoende av om 

maträtten serverades på en tallrik eller i en bowl.  

 

Piqueras-Fiszman et al. (2012) har konstaterat att det inte verkar finnas en signifikant 

påverkan på hur man uppfattar smak om man äter från en rund, fyrkantig eller triangulär 

tallrik. Detta skulle kunna förklara studiens resultat där deltagarna generellt har angivit höga 

och likvärdiga värden för egenskaperna: utseende, doft, smak, textur och generellt gillande, 

trots att de ätit antingen på en tallrik eller i en bowl. Som Toruila et al. (1998) beskriver så 

behöver inte deskriptiva namn ha någon effekt på den mat som serveras vilket skulle kunna 

förklara varför det inte var någon signifikant skillnad på deltagarnas generella gillande av 

maträtten, oberoende av om maträtten benämndes som ”vegansk” eller ”växtbaserad”.  

 

Trots att det inte går att påvisa några signifikanta skillnader visar studien dock en tendens till 

att deltagarna värderade kombinationen av begreppet ”växtbaserad” serverad på en tallrik 

samt kombinationen av begreppet ”vegansk” serverad i en bowl, högre än de andra två 

kombinationerna. Hulten et al. (2011) understryker att människans subjektivitet bygger på 

personliga åsikter vilket innebär att konsumenten skapar egna, individuella uppfattningar. En 

potentiell anledning till att resultatet inte tydligare har återspeglat en enhetlig uppfattning om 

vilket begrepp och vilken form på tallriken som genererar högsta generella gillande, skulle 

kunna förklaras av människors subjektiva perception. Meilgaard et al. (2006) understryker 

att man vid sensorisk analys bör vara medveten om att en individs perception kan variera 

eftersom människor kan reagera olika på stimuli, vilket skulle kunna kopplas till faktumet att 

studiens deltagare har uppgett snarlika värden för det generella gillandet, oberoende av vilken 

kombination av begrepp och tallrikens form som användes.   

 

Även deltagarnas förväntningar på undersökningen kan ha påverkat studiens resultat. De 

deltagare som bokade sin medverkan samt fick information om undersökningen i förväg kan 

ha haft betydligt högre och/eller andra förväntningar än de deltagare som medverkade i 

studien oanmälda. Även undersökningens marknadsföring kan ha varit en bidragande faktor 

som kan ha förvrängt deltagarnas förväntan. Via de digitala informationstavlorna fick 

deltagarna veta att de skulle: “Bidra till forskning om framtidens mat och smakupplevelser 

genom att äta en gratis lunch. Lunchen serveras av framtidens stjärnkockar från Restaurang-

och hotellhögskolan i Grythyttan”. Ett flertal deltagare förklarade exempelvis att de: 
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”förväntade sig insekter, en kulinarisk upplevelse utöver det vanliga och någon typ av speciell 

framtidsmat”. Piqueras-Fiszman et al. (2012) beskriver att vår uppfattning av mat påverkas av 

matens sensoriska egenskaper, tillsammans med våra förväntningar på maten och andra 

kontextuella faktorer. Följaktligen skulle man kunna argumentera för att deltagarnas 

förväntningar påverkade studiens resultat.  

 

En annan potentiellt kritisk faktor skulle kunna vara faktumet att man valde att titta både på 

en menys semantiska utformning, i det här fallet specifikt orden “veganskt” och 

“växtbaserat”, och på en tallriks forms påverkan på konsumentens betalningsvilja och 

generella gillande av en maträtt. Det har visat sig vara svårt att utröna om den data som har 

samlats in kan förklaras genom att hänvisa till tidigare studier inom en menys semantiska 

utformning eller tallrikens forms påverkan på konsumenten. Det står enligt tidigare studier 

klart att deskriptiva namn kan addera en positiv bild till mat (Cardello, 1994), men tidigare 

studier pekar även på att de inte behöver ha någon effekt alls (Tourila, Meiselman, Cardello, 

& Lesher, 1998). Om fallet varit sådant att studien endast hade undersökt en menys 

semantiska utformning hade möjligtvis dessa studier kunnat ligga till grund för att förklara 

studiens resultat. Då även tallrikens form har varit en faktor som har vägts in i 

undersökningen så kan det därför anses vara svårt att säga att så är fallet.   

 

5. Metod- och materialdiskussion 
Urvalet för studien var ett obundet slumpmässigt urval, trots detta kan urvalet ha blivit något 

vinklat. Eftersom att informationen om undersökningen delgavs via digitala 

informationstavlor, fysisk rekrytering och via Ica Abs intranät kan man utgå ifrån att 

majoriteten av de som deltog i undersökningen hade Ica Abs huvudkontor som sin arbetsplats. 

Man skulle därför kunna argumentera för att målgruppen hade ett ökat intresse för mat och 

måltid, att de hade en ekonomisk stabilitet samt att de utgjordes av en åldersgrupp mellan 25–

65. Ett möjligt alternativ till undersökningens genomförande hade kunnat vara att man 

undersökte en ny målgrupp med en större spridning vad gäller intresse, socioekonomisk status 

och ålder. Värt att tillägga är det faktum att deltagarnas könsfördelning var något snedvridet, 

då det var fler kvinnor än män som deltog i undersökningen. Detta skulle eventuellt kunna 

vara en påverkande faktor för resultatet.   
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Kombinerade resultat från studier av Wansink et al. (2006) och Rolls et al. (2007) skulle 

kunna peka på att det existerar en viktig skillnad mellan konsumentens matkonsumtion i ett 

laboratorium jämfört med under mer realistiska konsumtionsförhållanden 

(Spence och Piqueras-Fiszman, 2014). För att klargöra om studien eftersökte ett resultat från 

en laboratoriebaserad undersökning eller från en undersökning som skedde under realistiska 

konsumtionsförhållande så skulle platsen där undersökningen utfördes möjligtvis ha haft en 

tydligare koppling till antingen det ena eller det andra. I det här fallet utfördes 

undersökningen i en gemensam matsal där deltagarna kan ha distraherats av exempelvis 

ljudvolym, tidspress och att de samtalade med andra deltagare, vilket kan ha kommit att 

påverka deltagarnas fokus. Trots att det var förbjudet att tala med varandra om själva studien 

går det inte att säkerhetsställa vad deltagarna faktiskt talade med varandra om, därav kan man 

inte helt utesluta att studiens resultat har påverkats av detta.  

 

I studien användes hypotetisk WTP, vilket innebär att deltagarna besvarade hur mycket det 

var villiga att betala för rätten men där själva handlingen inte ledde till några ekonomiska 

konsekvenser för deltagarna (Voelchner, 2006). I motsats till hypotetisk WTP så kan man 

genom att låta konsumenten köpa en produkt mäta verklig WTP (Voelchner, 2006). Murphy 

et al. (2004) menar att hypotetisk WTP och verklig WTP skiljer sig avsevärt och Allen et al. 

(2004) förklarar det vidare genom att beskriva att konsumenten tenderar att värdera en 

produkt och dess pris till ett högre värde när man undersöker hypotetisk WTP i förhållande 

till om man skulle undersöka verklig WTP. Eventuellt hade den del av studiens resultat som 

återspeglade betalningsvilja (WTP) sett annorlunda ut om deltagarna faktiskt var tvungen att 

betala för sin måltid.  

 

6. Forskningsetisk uppföljning  
När samtliga deltagare scannade sin QR-kod informerades de om undersökningens syfte och 

de metoder som skulle användas, detta för att uppfylla informationskravet. På enkätens första 

sida informerades även deltagarna om att deltagande var frivilligt och att deltagarna när som 

helst hade rätt att avbryta studien, således uppfylldes samtyckeskravet. All den data som 

samlades in under undersökningens gång har endast använts för studiens syfte och kommer 

inte att användas på annat vis. Nyttjandekravet uppfylls eftersom att all data har skyddats från 

obehöriga. Inga namn eller personuppgifter efterfrågades, därav förblev samtliga deltagare 

anonyma.  
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7. Slutsats  
Studiens resultat visar att det inte finns några signifikanta skillnader i betalningsvilja eller 

generellt gillande om maträtten har benämnts som ”vegansk” eller ”växtbaserad” eller 

serverats på tallrik eller i en bowl. Sammanfattningsvis är det valda ämnesområdet intressant 

men några långtgående slutsatser går inte att dra av denna studie. Författarna noterar en svag 

tendens mot generellt gillande av två av de fyra kombinationerna och en hög betalningsvilja 

som speglar ett medianvärde på 80 kronor oavsett semantisk menyutformning eller tallrikens 

form. Slutligen kan man dra slutsatsen att bra mat, innefattande smak, doft, textur, utseende 

och generellt gillande genererar en hög betalningsvilja, oavsett menyns 

semantiska utformning eller tallrikens form.   

 

8. Praktisk användning och vidare forskning  
Det finns behov av vidare forskning för att skapa en ökad medvetenhet hos producenter och 

konsumenter vad gäller sensoriska och semantiska marknadsföringsverktyg. Studien 

möjliggör därför goda förutsättningar för vidare forskning inom de olika ämnesområde som 

berörs. Ett exempel skulle kunna vara att undersökningens resultat studeras för att främja 

kunskapen om menyutformning och sensorik. Ett annat användningsområde för studien skulle 

kunna verka som ett medel för vidareutveckling av hur sensorik kan påverka konsumentens 

inställning till veganska/växtbaserade livsmedel och produkter. Utöver detta kan man använda 

studien som en bas för att bedriva vidare studier som undersöker potentiella samband mellan 

semantiska uttryck/en tallriks form och konsumentens generella gillande och/eller 

betalningsvilja.  
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Bilaga 1 
 
Chili-majonnäs 
2 msk spad från kikärtor 
1 msk dijonsenap 
1 tsk citronjuice 
2,5 dl neutral rapsolja 
2 msk sirracha 
Gör såhär: Mixa kikärtsspadet med senap, citron. Tillsätt olja i tunn stråle. Vänd ner sirracha 
och salta efter smak.  
 
Kål och morotssallad 
3 st morot 
1/3 vitkålshuvud 
0,5 dl olivolja 
1 msk sesamolja 
2 msk soja 
2 msk limejuice 
1 nypa flingsalt 
 
Gör såhär: Strimla vitkål och morot. Massera den strimlade vitkålen och moroten med 
olivolja, sesamolja, soja, limejuice och salt. 
 
Fullkornsris 
2 dl ris 
4 dl vatten 
0,5 tsk nypa salt 
Gör såhär: Skölj riset. Fyll upp ris, vatten och salt i en kastrull.  Koka i 30-45 min eller tills 
önskad kärna.  
 
Oumph 
480 g bbq marinerad Oumph 
 
Gör såhär: Sätt varmluftsugnen på cirka 130 grader. Fördela Oumph i en ugnssäker form. 
Rör runt. Ställ in i ugnen, rör om efter 5 minuter. Låt stå i ugnen och rör om då och då. 
Oumphen är färdig när den är lagom ätvarm, efter ca 15 min. 
 
Montera 
Lägg 100 g ris i botten av tallriken/bowlen och 120 gram Oumph ovanpå. Tillsätt 1,5 dl kål- 
och morotssallad, 1 msk chilimajo. toppa med 1 msk strimlad salladslök &1 msk rostad lök. 
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 Bilaga 2  
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Bilaga 3  
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Bilaga 4  
 

 
 


