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Sammanfattning 
För att påverka försäljning av mat och dryck använder restaurangen menyn som 

försäljningsverktyg. I uppsatsen diskuterades möjligheterna till ökad försäljning av mat och dryck 

genom att påverka gästens val med hjälp av placering samt färgval i en restaurangmeny. 
 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur färgsättning samt produkternas placering i en à 

la cartemeny påverkar restaurangens försäljning av mat och dryck. 

 

I metoden tog uppsatsförfattarna upp tillvägagångssätten som utförts för att få in materialet. 

Sökandet i databaserna där urvalet av de vetenskapliga artiklarna med hjälp av inklusions- och 

exklusionskriterierna redogörs.  

 

En av artiklarna hävdar att placeringen i en restaurangmeny kan påverka försäljningen medan två 

andra artiklar inte kunde finna någon direkt koppling. Det framgick att en restaurangmeny har 

avdelningar som gästen ägnar mer och mindre uppmärksamhet mot. Hur gästens val påverkas 

genom färg är en viktig faktor att använda sig av då restaurangen vill vara effektiv. 

 

Genom färg går det att påverka restaurangens försäljning. Färgsättningen i menyn 

rekommenderas att anpassa efter vad restaurangen vill förmedla. Placeringar i menyn kan få 

försäljningen att öka eller minska.  
 

Nyckelord: colour, consumers, layout, menu, restaurant. 
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1. Inledning  
Tänk dig att du är på en à la carterestaurang du har precis blivit ledd till bordet du ska sitta vid 

och fått menyn i din hand. Du får säkert många tankar och reflektioner som gäst när du ser menyn 

framför dig. Intrycken som skapas är viktiga för dig som gäst för att få en uppfattning om 

restaurangen men desto viktigare för de som skapar menyn att vara medvetna om. För att 

restaurangen ska kunna optimera sin försäljning och sälja det som är mest lönsamt 

rekommenderas menyn att användas som försäljningsverktyg. Uppsatsen diskuterar 

möjligheterna att öka försäljningen av mat och dryck samt påverka gästens val genom färgval och 

produktplacering. Är det då möjligt att öka försäljningen genom att aktivt påverka dessa två 

faktorer i menyn? 

2. Bakgrund 
Lundberg och Walker (1993)  menar att menyutformning är en väsentlig del för restaurangen då 

den står i fokus för gästen och att menyn är den tyste säljaren i restaurangen. Det finns ett antal 

faktorer som Scanlon (1998)  rekommenderar restaurangen att tänka på. Exempelvis vilken färg 

menyn ska ha för att vara intresseväckande samt hur lättläst den ska vara. Det finns ett antal 

nyckelfaktorer som påverkar gästens val till ökad försäljning vid menyutformning och dessa 

redogörs för nedan. 
 

2.1 Färgpsykologi 
Sällström (1996) hävdar att färgens betydelse för ögat är lika viktig som ljuset då individen 

uppskattar färg och känner glädje inför den. Litteraturförfattaren skriver att färgen har stor 

inverkan på individens sinnesstämning och på de handlingar som personen utför vilket kallas för 

färgens sinnliga-sedliga verkan. 

 

Nilson (2004) menar att på samma sätt som nyanstoner bidrar till huruvida färgen uppfattas som 

kall eller varm så kan färgerna kopplas till olika smaksensationer. Exempelvis upplevs gult som 

en spetsig smakkaraktär, den gula färgen ger associationer till citron och dess sura karaktär. 
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Kivela (1994) skriver att starka färger exalterar medan mjuka färger lugnar. De produkter och 

tjänster som återspeglar en omtänksam, vänlig, mjuk och välbefinnande miljö rekommenderas att 

använda sig av mjuka färger (Kivela, 1994). I Nilsons (2004) studie framgick den fysiologiska 

inverkan som färg och ljus har på individen, färgen röd resulterade i höjt blodtryck och häftigare 

andning hos försökspersonerna. I samma undersökning gav färgen blå motsatt effekt till färgen 

röd och resulterade istället i lugnande effekt. Rött, orange eller gult är färger som har en kraftfull 

spänning, innebär fara och risk (Kivela, 1994; Nilson, 2004; Sällström, 1996). Guld och silver 

ger associationer till lyx skriver Kivela (1994). Kulörer inom den blåröda färgskalan så som 

violett anses uppfattas väldigt påträngande och orolig men den varierar beroende på om den har 

toner av rött eller blått i sig (Nilson, 2004; Sällström, 1996). Vitt ger ett intryck av storhet samt 

upplevs expanderande och färgen svart har en motsatt effekt (Nilson, 2004). Litteraturförfattaren 

beskriver hur en illusion av förstorade föremål eller texter kan skapas genom att använda färger 

som gult och rött. Istället kan grönt och blått kan få föremål att se mindre ut (Lundberg & 

Walker, 1993; Nilson, 2004). 

 

Ljus och färger påverkar individens humör beroende på vilken stämning de är i när de ser färgen 

(Lundberg & Walker, 1993; Sällström, 1996). Beteendevetenskap är forskning som innebär att ha 

kunskap om att kunna förklara, beskriva och förstå människors handlingar samt deras reaktioner 

som uppstår i olika miljöer (Egidius, 1994, s. 69). Färger kan anpassas i olika miljöer exempelvis 

till snabbmatskedjor som är den typ av restaurang som eftersträvar snabb rulljans bland sina 

gäster (Lundberg & Walker, 1993). I den typen av restaurang rekommenderas mörka, hårda 

färger som tenderar att stressa individen. Pastellfärger fungerar däremot som en lugnande effekt 

på humöret och används då restaurangen vill ha sina gäster sittande under en längre tid (Lundberg 

& Walker, 1993). 

 
2.2 Placering 

Alltifrån ett café till en trestjärnig restaurang kan ha lika stor nytta att marknadsföra sig med hjälp 

av en meny (Scanlon, 1998). Har menyn mer än två sidor ökar vikten med att rama in produkter, 

eftersom gästerna lätt ska se produkterna som restaurangen vill sälja mest av (Lundberg & 

Walker, 1993; Kivela, 1994). I studien som LaFave (2007) genomförde bestod menyn av cirka 

100 produkter. Artikelförfattarens resultat visade på att gästen fokuserar på den produkt som står 
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högst upp respektive längst ner i menyn. Av den kunskapen finns det en taktik med att placera 

restaurangens mest kvalitativa produkter eller det som de vill sälja mest av på de positionerna. 

Enligt Kivela (1994) granskar gästen menyn i ett välidentifierat mönster. I en dubbelvikt meny 

med tre avdelningar kommer gästen att leda sin uppmärksamhet mot mitten, därför är det bra om 

produkter som restaurangen vill sälja placeras där.  

 

Beroende på vart drycker placeras i menyn skriver McVety, Ware och Lévesque (2001) påverkar 

detta försäljningen. Litteraturförfattarna hävdar att om dryckerna placeras vid det tillfälle där de 

rekommenderas ihop med maträtt att förtäras under middagen i menyn ökar försäljningen lika 

mycket som att ha en separat dryckeslista. Placering av all dryck på en gemensam sida längst bak 

i menyn beskriver McVety et al. (2001) minst effektiv för försäljningen. Vanligtvis är 

produkterna i menyn placerade i den ordningen som gästerna kommer att välja dem i (Scanlon, 

1998). 

 

2.3 Ökad försäljning 

I en restaurang ligger menyns marknadsföring högt upp på kommunikationslistan eftersom dess 

uppgift är att sända ut restaurangens budskap till gästen och förmedla restaurangens karaktär 

(Kivela, 1994; McVet et al., 2001). Menyns design och utformning ger ett första intryck och en 

uppfattning om verksamheten för gästen (McCall & Lynn, 2008; Scanlon, 1998). På det här sättet 

förbereder menyn gästen på vilken kvalitet det är på maten och kan påverka värdet på hela 

restaurangbesöket (Scanlon, 1998). Menyn måste vara lättläst och se anständig ut för att vara så 

effektiv och framgångsrik som möjligt (Kivela, 1994; McVet et al., 2001). Språk, typografi, färg, 

storlek, layout och form drar till sig gästens uppmärksamhet samt framkallar en positiv eller 

negativ reaktion (Kivela, 1994). 

 

Scanlon (1998) skriver att för att marknadsföra innehållet i menyn på bästa sätt rekommenderas 

restaurangen att lägga tid och kunskap på utformningen och designen. Gästen ska uppmuntras till 

att köpa mer och bli intresserade av vad som erbjuds. I en studie av Guéguen och Jacob (2011) 

visade resultatet att konstruktionen av layouten på en meny med hjälp av associationer som 

gästen kan relatera till gav en försäljningsökning med 27 %. McCall och Lynn (2008) betonar i 

sin studie att en mer komplex utformning av produkten i menyn kan uppnå en ökad försäljning 
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med 10 %. 

 

Enligt Riell (2011) kan menydesign och layout uppmuntra gästen att spendera pengar på det 

restaurangen vill sälja och optimera försäljningen om det görs på rätt sätt. 

 

 

3. Syfte 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur färgsättning samt produkternas placering i en à la 

cartemeny påverkar restaurangens försäljning av mat och dryck. 

 

3.1 Syftesavgränsning 

Inom det här syftet är det många olika faktorer som vidrör hur det är möjligt att påverka 

försäljningen med hjälp av menyn som kommunikationsverktyg. Uppsatsen är avgränsad inom 

färgsättning och placering i menyn. Faktorer som prissättning, material, storlek och språkbruk 

berörs ej. 

 

 

4. Metod och material 
Enligt Bryman (2011) har en litteraturstudie som huvudmål att besvara ett syfte utifrån en 

problemställning. Detta ska sedan med en berikande diskussion skapa en förståelse inom 

problemområdet. I studien fick uppsatsförfattarna fram en slutsats av problemställningen genom 

att analysera vetenskapliga artiklar. Uppsatsen leder därmed mot en bevisande väg där 

utgångspunkten är tidigare forskning (Patel & Davidson, 2011). Således har syftet och resultatet 

utformats utifrån befintlig teori. 

 
4.1 Insamling av material 
När de vetenskapliga artiklarna söktes igenom var det viktigt att de avgränsades inom 

ämnesområdet (Patel & Davidson, 2011). Uppsatsens ämnesområde var Måltidskunskap och 

Värdskap därav användes databaserna FSTA och Leisure Tourism som berör ämnesområdet. 

Även Summon användes då det är en databas som berör flera olika områden. Litteraturstudien 
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grundades i fem vetenskapliga artiklar som behandlar ämnen inom menydesign, färgpsykologi 

samt ökad försäljning av mat och dryck. 

 

Nyckelord är centrala begrepp som används i datasökningen (Patel & Davidson, 2011). 

Litteraturförfattarna fann artiklar med hjälp av nyckelorden som ledde forskningen mot rätt 

riktning. Nyckelord som användes vid sökandet av de vetenskapliga artiklarna var: Colour, 

Consumers, Layout, Menu och Restaurant. Dessa nyckelord söktes både enskilt och i 

kombination med andra sökord, se bilaga 1. 

 
4.1.1 Inklusionskriterier  
Med inklusions- och exklusionskritier genomfördes en bedömning av vad som är relevant (Patel 

& Davidson, 2011). För att avgränsa datainsamlingen så att de mest relevanta vetenskapliga 

artiklar kunde bearbetas och analyseras för att besvara syftet. 

• Artiklarna skulle vara skrivna tidigast år 1990. 

• Artiklarna skulle vara tillgängliga som fulltext. 

• Innehålla utvalda nyckelord och vara relevanta för syftet. 

• Artiklarna skulle vara granskade, godkända och publicerade i en vetenskaplig tidskrift. 

 

4.1.2 Exklusionskriterier  
Exklusionskritierna var de villkor som inte fick förekomma i de vetenskapliga artiklarna. 

Orsaken var för att sortera bort de artiklar som inte kunde besvara syftet. 

• Publicerade böcker. 

• Artiklar som inte hade en koppling till individen. 

• Artiklar som inriktade sig mot kaloriintag och dietanpassade menyer. 

• Artiklar som var beställningsvara. 

 

4.2 Urval 
Patel och Davidson (2011) beskriver vikten av selektering då det finns mycket litteratur inom 

forskningsområdet. Urvalet av vetenskapliga artiklar utfördes genom att först undersöka om de 

utvalda sökorden fanns med i titeln, detta för att snabbt se om artiklarna innehöll det som 
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efterfrågades. Om detta stämde, lästes sammanfattningen för att se om artikeln hade någon 

relevans till syftet. Fanns detta lästes hela den vetenskapliga artikeln och granskades efter 

informativ fakta som kunde bidra till resultatet. Utifrån detta urval selekterades fem 

vetenskapliga artiklar som kunde besvara syftet. 

 

4.3 Dataanalys 

I en dataanalys tar uppsatsförfattaren upp hur informationen till undersökningen framtogs 

(Jensen, 1995). Litteraturförfattaren menar att det finns mycket som kan störa datainsamlingen 

och därför minska möjligheten till en korrekt tolkning av resultatet. Det uppsatsförfattarna har 

gjort för att tillförlitligheten inte skulle påverkas var att artiklarna som valdes ut skulle vara 

relevanta för syftet. Uppsatsförfattarna strukturerade datainsamlingen genom att avgränsa 

sökningen med hjälp av sökord, inklusions- och exklusionskriterier. De artiklar som inte hade 

denna koppling sorterades bort. De vetenskapliga artiklarna sammanfattades i artikelmatriser (se 

Bilaga 2) för att ge en överblick om vad som studerades i respektive artikel. 

 

 

5. Resultat 

Kincaid och Corsun (2003) hävdar att menyn är det viktigaste marknadsföringsverktyget för 

restaurangen. En meny har som uppdrag att kommunicera och reflektera restaurangens karaktär 

(Bowen & Morris, 1995; Kincaid & Corsun, 2003). Kommunikationen och reflektionen som är 

menyns huvudsyfte överensstämmer även McVety et al. (2001)  med att de anser att det är ett sätt 

att förmedla restaurangens budskap. I resultatet återges forskningen från de vetenskapliga 

artiklarna vilka är indelade i underrubrikerna: färgpsykologi, placering och ökad försäljning.   

 

5.1 Färgpsykologi 
Restauranger rekommenderas enligt Singh (2006) att använda sig av kunskapen inom färgläran 

och ta i beaktning hur färg påverkar individen när de ska marknadsföra en produkt. Enligt Bowen 

och Morris (1995) kan detta användas för att dra en gästs uppmärksamhet till den produkt 

restaurangen vill sälja. 

 

Ljus, mörker och färger är tre komponenter som påverkar individens humör, välmående samt 



10 
 

beteende medvetet eller omedvetet (O’Connor, 2010). Artikelförfattaren beskriver studien 

seasonal affective disorder (SAD) som hävdar att teorin om ljus- och färgsättningens inverkan på 

människan är vetenskapligt bevisad. SAD-studien är en årstidsbunden depression som individen 

kan drabbas av vilket har en bevisad koppling till färgpsykologin. Sällström (1996) 

överensstämmer om ljus- och färgsättningens inverkan på individens välmående och har därmed 

en avgörande betydelse för dess handlingar.  

 

Studien O’Connor (2010) genomförde visade resultat av att färg och ljusstyrkor har generella 

karaktärer men det är inte en given mall för hur alla individer uppfattar det. Karaktärerna är 

personliga och individens ålder, kultur, kön samt egna livserfarenheter spelar roll (O’Connor, 

2010; Singh, 2006). Dock skriver Singh (2006) att det finns individer som lider av färgblindhet så 

restauranger rekommenderas vara medvetna om att det inte går att påverka alla gäster genom 

färg. O’Connor (2010) menar att det finns 11 basfärger som kan varieras med ton samt nyans och 

ger en positiv eller negativ psykologisk effekt på individen. Även Singh (2006) har gjort studier 

som försökt bevisa att ljus kan påverka individens minne, humör och kognitiva förmågor. 

Studierna har dock inte kommit fram till något resultat som styrker detta. 

 

O’Connor (2010) beskriver att det affektiva och kognitiva beteendet har en association som 

kopplas till en särskild färg eller ljus. Exempel på detta är blått ljus som ska förstärka det 

kognitiva beteendet. Färger och kulörer har en rad olika påverkan av vårt beteendemässiga, 

psykologiska samt fysiologiska plan (O’Connor, 2010). Artikelförfattaren beskriver färgernas 

karaktär med olika egenskaper, rött är en intensiv kulör och kan i vissa nyanser beskrivas som 

ilska och grönt karakteriseras som harmoni samt balans. 

 

Singh (2006) menar att genom färg går det att öka eller minska aptiten hos individen. 

Artikelförfattaren hävdar att färg kan ha en bidragande effekt till att lugna gästerna, förbättra 

stämningen och minska uppfattningen om hur lång väntetiden är. Singh (2006) anser att färgen 

gul drar till sig gästens uppmärksamhet och ökar aptiten därför är det bra att tillexempel tillämpa 

färgen gul på snabbmatsrestauranger. Artikelförfattaren skriver att färgen blå rekommenderas att 

användas i en restaurang av högre rang då färgen lugnar gästen och bidrar till att de stannar 

längre vilket kan ge en ökad försäljning. Enligt Singh (2006) går det att använda sig av färg för 



11 
 

att gästen ska uppfatta vad restaurangen vill förmedla och vad gästen ska rikta sin 

uppmärksamhet mot. 

 

5.2 Placering 

Enligt Yang (2011) brukar taktiken när restaurangmenyn designas gå ut på hur innehållet 

presenteras och hur uppmärksamheten riktas mot specifika produkter. Rekommendationer inom 

menydesign fokuserar på hur gästen ska få kunskap om att en viss produkt existerar genom att 

återgående rikta uppmärksamhet till den eller göra den minnesvärd (Yang, 2011). Vilket görs för 

att framhäva produkten genom att ruta in den eller placera den i början alternativ i slutet av en 

kategori eller använda sig av sweet spot (Yang, 2011). Begreppet sweet spot innebär den 

positionen i menyn som gästen tenderar att uppmärksamma först, sist eller mest frekvent (Bowen 

& Morris, 1995; Yang, 2011). Bowen och Morris (1995) styrker detta då även de anser att 

produkter i en restaurangmeny bör placeras överst eller nederst på sidan. Med anledningen att 

människor tenderar att komma ihåg det första eller sista som står i menyn än det som står i 

mitten. 

 

Yang (2011) kunde dock inte bevisa i sin studie med hjälp av 25 respondenterna att det finns 

någon sweet spot. I sitt resultat fick artikelförfattaren fram att det inte finns någon del i en 

restaurangmeny som respondenterna uppmärksammade mer än någon annan. Yang (2011) menar 

att gästen börjar med att rikta sin uppmärksamhet längst upp till vänster på första sidan men vart 

gästen tittar mest frekvent eller sist finner han inte i sin studie. Däremot yrkade han på ett nytt 

begrepp, sour spots, vilket enligt artikelförfattaren är den plats gästen ägnar minst tid på att 

uppmärksamma i restaurangmenyn. Yang (2011) skriver att längst ner på båda sidorna var den 

delen av menyn som respondenterna ägnade minst tid. Det är enligt artikelförfattaren oklart 

varför men han menar att det kan vara på grund av att de innehöll tillvalsrätter och information 

om restaurangen som respondenterna var minst intresserade av. I resultatet av studien 

rekommenderade Yang (2011) att tänka på hur en gäst läser en restaurangmeny med anledning av 

att det inte framkom någon koppling till sweet spot. 

 

Kincaid och Corsun (2003) grundade sitt resultat på studier om huruvida ögats rörelsemönster 

granskade menyn i samband med layout och försäljning. Artikelförfattarna genomförde sin 
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undersökning under en fyra månaders period med nya gäster varje dag. De bytte plats på olika 

maträtter i en restaurangmeny för att se om de fick en ökad försäljning på mittensidan. De olika 

maträtterna placerades på andra och tredje sidan i en tresidig meny (Kincaid & Corsun, 2003). 

Undersökningen gav inget tydligt resultat hävdar artikelförfattarna då det inte blev någon 

signifikant skillnad av försäljningen på de maträtterna som var placerade på den andra sidan 

jämfört med den tredje. Det som såldes mest utav var maträtterna på den tredje sidan. 

Artikelförfattarna har inget bra svar på varför inte mittenpositionen var den bästa placeringen i en 

tresidig meny i den här undersökningen. Kincaid och Corsun (2003) slutsats är att försäljningen 

av olika produkter i en restaurangmeny handlar mest om vad gästen vill ha och inte vart den finns 

placerad i menyn. Bowen och Morris (1995) skriver att det första gästen riktar sin 

uppmärksamhet på i en ensidig meny är lite ovanför mitten och på en tvåsidig meny är det på den 

högra sidan lite ovanför mitten. I en tresidig meny uppmärksammas andra sidan först vilket är 

mittenuppslaget (Kincaid & Corsun, 2003). Studier som har gjorts gällande gästens 

ögonrörelsemönster har försökt att identifiera hur gästen läser en restaurangmeny (Bowen & 

Morris, 1995). Artikelförfattarna menar även hur många gånger en gäst fokuserar sin 

uppmärksamhet mot en plats i menyn är en viktig faktor för att öka försäljningen av en viss 

produkt. 

 

Enligt Yang (2011) misslyckades deras teori om att stödja påståendet att en sweet spot skulle 

kunna påverka försäljningen av huvudrätter och restaurangens olika erbjudanden. Studien stärker 

att gästens ögon har ett specifikt rörelsemönster men att en produkts synlighet inte påverkar 

försäljningen således kan studien inte styrka någon koppling mellan ökad försäljning och sour 

spot (Yang, 2011). 

 

För att vidare undersöka om det finns en sweet spot i en restaurangmeny studerade Bowen och 

Morris (1995) huruvida en omplacering av två produkter kan öka dess försäljning. I 

undersökningen försöker artikelförfattarna öka försäljningen av en lunch- och kompletterande 

tillvalsrätt i en restaurang. Bowen och Morris (1995) diskuterade att genom olika 

designförändringar kunde försäljningen öka av dessa rätter. Studien pågick i två veckor på en 

restaurang med nya gäster för varje dag. Artikelförfattarna bytte placering på lunch- och 

tillvalsrätten från längst upp på första sidan till längst upp på andra sidan. Lunch och 
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tillvalsprodukten ramades även in och tog större plats än i den tidigare menyn. Resultatet visade 

att det inte ledde till ökad försäljning av själva lunchrätten, utan det påvisade endast en ökad 

försäljning av den kompletterande tillvalsprodukten till lunchrätten. 

 

5.3 Ökad försäljning 

Yang (2011) hävdar att även om det finns psykologiska faktorer bakom dagens menydesign så 

återfinns inget samband att dessa faktorer skulle avsiktligt öka försäljningen. En strategi är att 

fokusera uppmärksamheten på det restaurangen vill sälja genom att placera det på en sweet spot 

(Bowen & Morris, 1995). 

 

Menydesignens layout är enligt Kincaid och Corsun (2003) en viktig aspekt då de hävdar att 

placeringen av produkterna i menyn är bidragande till försäljningen. Artikelförfattarna skriver 

förvisso att resultatet av deras studie visade att försäljningen ökade men de kan inte klargöra 

exakt vad den ökade försäljningen påverkades av. 

 

 

6. Diskussion 

I följande kapitel diskuteras de olika studierna som har undersökts i resultatet mot varandra samt 

mot de olika teorierna som tas upp i bakgrunden. Därefter diskuteras kritiskt för- och nackdelar 

hur arbetet har genomförts samt materialet som används. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Inom följande avsnitt är strukturen uppdelad i de tre områden som togs upp i bakgrunden samt 

resultatet för att få en lättöverskådlig bild för läsaren.   

 

6.1.1 Färgpsykologi  
De 11 basfärgerna som O’Connor (2010) beskriver har generella karaktärer som går att använda i 

en restaurangmiljö beroende på vad de vill förmedla och vad för typ av restaurang som bedrivs. 

Vad som inte får förbises är att det endast är generella karaktärer som beroende på ålder, kön, 

kultur och livserfarenheter kan upplevas olika (O’Connor, 2010; Singh, 2006). Om restaurangen 

riktar sig mot ungdomar, äldre, snabbmat, ett land etcetera ökar vikten av färgsättningens 
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betydelse om menyn ska kunna vara effektiv. Oavsett om individen uppfattar färger på olika vis 

konstaterade O’Connor (2010) i sin SAD-studie att det är vetenskapligt bevisat hur ljus- och 

färgsättning påverkar beteendet hos individen. Det är bra att ha kunskap om färgens påverkan på 

individer för att anpassa färgvalet efter det restaurangen vill förmedla. Gästen kan då påverkas på 

ett önskvärt sätt, exempelvis genom att bli lugnad av färgen blå om det är vad restaurangen vill 

åstadkomma.  

 

Att färgval och layout kan bidra till att gästen spenderar mer av sin budget är intressant. Färg är 

en stor del av menylayouten och med kunskapen om varje enskild färgs karaktär finns 

möjligheten att påverka gästen (Kivela, 1994; Riell, 2011). Exempelvis kan rätt färg ge en 

förstorad illusion av föremål vilket restaurangen kan använda för att få en produkt att 

uppmärksammas direkt utav gästen (Nilson, 2004). Vill restaurangen förmedla en känsla av lyx 

eller budget bör färgvalet noggrant tänkas igenom med kunskap om hur färgpsykologin påverkar 

gästens kognitiva beteende (Egidius 1994; Kivela, 1994; Nilson, 2004; Singh, 2006).  

Uppsatsförfattarna anser att det går att påverka gästens beteende med hjälp av färg genom detta 

kan restaurangen påverka mycket mer än bara gästens val. Det kan exempelvis påverka humöret 

såväl som tillfredsställelse. En gäst som är glad och trivs tenderar att stanna kvar längre i den 

miljön och spendera mer av sin budget på mat och dryck för välbefinnandets skull.   

 

Ett aktivt arbete med att anpassa färgerna så de förmedlar restaurangens känsla samt påverkar om 

det ska vara snabb rulljans bland gästerna eller att de stannar längre, är möjligt om de används på 

rätt sätt. Lundberg och Walker (1993) skriver rekommendationer om hur pastellfärger ska 

tillämpas på ett effektivt sätt, en restaurang som vill ha sina gäster kvar under en längre tid 

eftersom dessa färger har en lugnande karaktär. I likhet med detta skriver Kivela (1994) att 

känslan lyx förmedlas av färgerna guld och silver. Eftersträvar restaurangen att ha en snabb 

rulljans istället så rekommenderas hårda, mörka färger eftersom dessa har en stressande effekt på 

gästen anser Lundberg och Walker (1993). Färgerna går även att använda då restaurangen vill få 

gästens associationer i menyn till smakupplevelser. Exempelvis en restaurang som vill framhäva 

sina syrliga smaksensationer kan använda sig av Nilsons (2004) rekommendation av smaker som 

associerar till färger.   
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6.1.2 Placering 

I avsnittet om placering i resultatkapitlet diskuterades begreppen sweet spot och sour spot kritiskt 

(Bowen & Morris, 1995; Yang, 2011). Då Yang (2011) bevisade i sin studie att sweet spot inte 

resulterade i ökad försäljning, samtidigt som Bowen och Morris (1995) fick fram ett motsatt 

resultat i deras tvåsidiga menystudie. Yang (2011) hävdar däremot att sour spot bevisat var det 

området i menyn som gästen lägger minst tid på att överblicka. Med detta menar 

artikelförfattaren att de produkter som ska säljas mest utav inte bör placeras på sour spots. Även 

Scanlon (1998) stödjer Yangs (2011) teori om att fokusera på vilka produkter som inte bör 

placeras på sour spot istället för att fokus kring sweet spot som Bowen och Morris (1995) lägger 

störst vikt vid. Kincaid och Corsun (2003) stämmer inte överens med Bowen och Morris (1995) 

teori om sweet spots inverkan på försäljningen. De hävdar däremot att det inte går att påverka 

försäljningen av mat och dryck utan att gästen gör sitt val oavsett vart produkten är placerad i 

menyn. 

 

Positionen av de produkter som restaurangen vill sälja mest av samt de som är mest kvalitativa 

rekommenderas att placera högst upp eller längst ner på restaurangmenyn antyder Bowen och 

Morris (1995) samt LaFave (2007). Eftersom dessa positioner är de som gästen tenderar att 

överblicka först och sist, vilket deras två studier resulterade vara det gästen lägger på minnet som 

sedan resulterade i köp. Det här påståendet stämmer inte Yang (2011) överens med då hans 

resultat visade på att den enda positionen som gästen fokuserade frekvent på var placeringen 

överst på sidan. Bowen och Morris (1995) studie utfördes på en restaurang under en två veckors 

period med rulljans av nya gäster varje dag, Yangs (2011) studie genomfördes endast av 25 

respondenter vilket kan innebära att Bowen och Morris (1995) resultat är mer trovärdigt. LaFaves 

(2007) studie genomfördes på en meny som hade cirka 100 produkter att erbjuda, vilket 

antagligen var en bidragande faktor att gästerna uppmärksammade det som stod högst upp och 

längst ner på menyn. 

 

Både sweet spot och sour spot är viktigt vid menyutformning, att med hjälp av placeringen 

påverka gästens val borde vara av högsta intresse för alla de restauranger som aktivt använder sig 

av menyn som försäljningsverktyg. Med kunskap om dessa positioner är det viktigt att de 

produkter som placeras här är lättöverskådliga, för att sweet spot och sour spot ska kunna 
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användas effektivt (Kivela, 1994). För att tydliggöra dessa positioner för gästen när restaurangen 

arbetar med större än ensidiga menyer rekommenderas det att arbeta med inramningar av olika 

produkter för att påverka gästens val skriver Lundberg och Walker (1993). 

 

Beroende på placering av dryckerna i menyn kan detta påverka försäljningen. Då drycken är 

placerad i kombination med den rätt som rekommenderas eller att ha all dryck gemensamt i en 

separat meny gav en ökad försäljning (McVety et al., 2001; Scanlon, 1998). Det här är något som 

de flesta restauranger arbetar effektivt med medvetet eller omedvetet. För de gäster som inte 

besitter kunskap om de olika dryckerna tjänar restaurangen på att skriva ut bra mat- och 

dryckeskombinationer då detta underlättar valet för de gäster som känner sig osäkra. 

 

6.1.3 Ökad försäljning  

Kincaid och Corsun (2003) hävdar att deras studie om utformning av produkter i menyn är 

bidragande till ökad försäljning. Även om de inte fått ett resultat som visade att det var enbart 

tack vare utformningen som försäljningen ökade utan även vad gästen vill ha. Artikelförfattarna 

Guéguen och Jacob (2011) och McCall och Lynn (2008) fick en påvisad procentuell ökning av 

försäljningen (10-27%) i deras olika studier som inriktade sig på utformning av produkterna i 

menyn. Både Guéguen och Jacob (2011) och McCall och Lynn (2008) studier är gjorda på senare 

tid, vilket kan innebära om Kincaid och Corsun (2003) skulle göra om sin studie nu så kanske de 

skulle få ett konkret resultat på vad som ökade försäljningen. Det kan även vara bra att utföra 

studierna under en längre tid än vad de gjorde i dessa undersökningar för att få ett mer korrekt 

svar. 

 

6.2 Metod och material 
En litteraturstudie har både för- och nackdelar, en fördel är att de vetenskapliga artiklar som en 

litteraturstudie är baserad på är peer-reviewed, vilket betyder att de har blivit granskade och 

godkända. I och med detta får uppsatsförfattarnas forskning en tyngd då den är baserad på 

kontrollerade källor. Det är viktigt att artiklarnas fakta är korrekt eftersom inga egna studier 

utförs i en litteraturstudie. En nackdel är att studierna i de vetenskapliga artiklarna inte har 

samma syfte som den här uppsats vilket leder till att slutsatsen inte blir fullständigt pålitlig. För 

att få en korrekt slutsats hade uppsatsförfattarna behövt utföra en egen studie som var anpassad 
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efter syftet. Det krävs mer forskning inom området som visar samma resultat för att tidigare 

undersökningar ska få tyngd och en klarhet i vad resultaten beror på. 

 

Forskningen inom menydesign och färgpsykologi är ett såpass brett ämne att även om 

uppsatsförfattarna har avgränsat sig med hjälp av sökord, inklusions- och exklusionskriterer, kan 

fakta som kunde varit till nytta för att stärka studien undgåtts. Istället för att endast söka i en 

databas användes tre stycken för att få mer bredd i sökningen och hitta artiklar som kunde 

besvara syftet.  De nyckelord som uppsatsförfattarna använde sig av vid databassökningen gav en 

specifik bild om forskningsämnet, om fler ord hade använts hade studien blivit splittrad och inte 

lika målinriktad. Hade färre nyckelord används skulle det finnas en risk att inte få tillräckligt med 

information till forskningsämnet. Artiklar som inte hade någon koppling till individen valdes bort 

av den orsaken att syftet avgränsades till att fokusera på hur individen påverkas av olika 

faktorer.  Studien inriktade sig mot hur en gäst påverkas av färg och produktplacering, en bredare 

syn på problemområdet hade inte gett något djup i studien. De artiklar som innefattade 

kaloriintag och dietanpassade menyer sorterades bort för att inte leda in forskningen på fel spår. 

På grund av att dessa två faktorer kan bidra till att påverka gästens val av mat och dryck på ett 

annat sätt en vad studien undersökte.  

 

Ett tiotal vetenskapliga artiklar skrevs ut och granskades efter relevant fakta som kunde besvara 

syftet. Uppsatsförfattarna ansåg att det var lättare att läsa artiklarna när de fanns i pappersformat 

för att sortera ut vad som var relevant vilket markerades för att få en överblick av artikelns 

innehåll. För att skrivandet av uppsatsen skulle flyta på valde uppsatsförfattarna att inte använda 

sig av artiklar som var beställningsvara. Detta var för att det tar tid innan artiklarna går att läsa på 

grund av frakten och det går inte att garantera att de är användbara. 

 

Litteraturstudien är baserad på facklitteratur samt flera granskade vetenskapliga artiklar och 

texter från 1994 till 2012. Anledningen till beslutet om artiklar och facklitteratur från tidigt 90-tal 

har varit i brist på uppdaterad information inom uppsatsens forskningsämne. Uppsatsförfattarna 

har med granskning ansett att fakta i de artiklar ifrån tidigt 90-tal fortfarande är relevant för att 

besvara syftet då de har jämförts med artiklarna från 2000-talet och kommit fram till liknande 

resultat. 
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De vetenskapliga artiklarna har använt sig av olika metoder för att besvara syftet. En del metoder 

är mer trovärdiga än andra då vissa undersökningar har pågått i några veckor på ett fåtal personer 

och andra i flera månader på ett 30-tal personer. Alla artiklar är dock granskade och godkända 

vilket ökar trovärdigheten av resultatet. 

 

 

7. Slutsats 

Beroende på vilken inriktning restaurangen har, bör menyns färgsättning anpassas därefter för att 

vara effektiv. I forskningen framkom det hur stor inverkan färgsättningen har på gästens humör 

samt beteenden i olika miljöer. Placering av olika produkter i menyn är en viktig del för att kunna 

påverka gästens val där kunskapen om sweet spot och sour spot kan optimera försäljningen. 

Forskningen har svårt att påvisa om det verkligen går att påverka försäljningen med hjälp av 

dessa två faktorer men resulterade i att det är fullt möjligt att påverka gästen. Om restaurangen 

med den här kunskapen påverkar gästen på rätt sätt kan det i sig öka försäljningen. 

 
7.1 Vidare forskning 

Genom att påverka försäljningen på ett effektivt sätt krävs det att studera fler än dessa två 

faktorer som berörs i uppsatsen. För att kunna optimera påverkan av gästens val rekommenderas 

vidare studier att inkludera hur mattrender påverkar beteendet. Eftersom forskningen här påvisar 

att det är svårt att styrka den exakta faktorn som bidrar till en ökad försäljning bör mattrender 

medräknas då de styr gästens val oavsett vart produkten är placerade i menyn.   
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Bilaga 2 

Artikelmatris 

Bowen, John T. & Morris, Anne J. (1995). Menu design: can menus sell?. International Journal 

of Contemporary Hospitality Mana 1995 Vol. 7 No. 4 pp. 4-9.  

 
  
  

Syfte 
   

    
 

Metod 
   

  
  

Resultat 
   

    
Diskussion, 
konklusion 

   

Att undersöka om 
man kan öka en 
maträtts försäljning 
genom att rikta 
gästens 
uppmärksamhet mot 
maträtten i en 
restaurangmeny med 
hjälp av meny design 
och placera den på 
den synligaste 
platsen i menyn, en 
så kallad sweet spot. 
  
  
 
  
  
   

Undersökningen är 
baserad på tidigare 
forskning inom meny 
design, hur ögat rör sig 
när en gäst läser en 
restaurangmeny och 
användningen av en 
sweet spot. 
  
Artikelförfattarna bytte 
placering på lunchrätten 
och tillvalsrätten från 
längst upp på den första 
sidan till längst upp på 
den andra sidan, vilket är 
sweet spotten i en 
tvåsidig meny. Vidare 
ökade artikelförfattarna 
storleken på texten och 
komplexiteten i 
beskrivningarna av 
maträtterna. 
Lunchrätterna och 
tillvalsrätterna ramades 
även in och tog större 
plats än vid den tidigare 
menyn. Även en liten 
bild bredvid rätterna 
användes för att rikta 
gästens uppmärksamhet 
dit. 

Även fast 
maträtterna blev 
omplacerade till en 
bättre position, 
blev inramade, fick 
större plats i 
menyn, större text 
och hade en liten 
bild bredvid 
texten, skedde 
ingen ökat 
försäljning. Det 
man kunde påvisa 
var att en ökad 
försäljning av 
tillvalsrätten till 
lunchrätten. 

I denna studie 
undersöks en restaurang 
med service. 
Artikelförfattarna 
menar att i sådan 
restaurang kan servisen 
påverka gästens val av 
maträtt. Genom meny 
design kan 
servispersonalen enkelt 
peka ut maträtter som 
restaurangen vill sälja 
till gästen, vilket ökar 
försäljningen. 
 
Större synlighet och 
bättre placering av 
maträtter ökar inte 
försäljningen. Men 
tillvalsrätterna ökade. 
Genom meny design 
kan man ge 
uppmärksamhet till 
tillvalsrätterna. 
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Kincaid, Clark S. & Corsun, David L. (2003). Are consultants blowing smoke? An empirical test 

of the impact of menu layout on item sales. International Journal of Contemporary Hospitality 

Management. Vol. 15 Iss: 4pp. 226-231. 

 

  
  

Syfte 
   

    
           

Metod 
 

    
 

Resultat 
   

    
Diskussion, 
konklusion 

   

  
   
Att testa sambandet 
mellan menylayout 
och 
produktförsäljning. 
 
  
  
 
  
  
   

   
  
Undersökningen är 
baserad på tidigare 
forskning om ögats 
rörelsemönster. För att 
testa sambandet 
mellan menylayout 
och produktförsäljning 
tillämpades 
forskningen på en 
traditionell engelsk 
pub i USA. 
Restaurangmenyn är 
strukturerad som en 
tri-panel, vilket 
betyder att menyn har 
tre sidor. 
 
Artikelförfattarna 
bytte plats på olika 
typer av rätter till den 
andra sidan (mitten av 
menyn) vilket är där 
gästen tittar först i en 
tri-panel och typiska 
pub rätter till den 
tredje sidan, vilket är 
den andra sidan gästen 
tittar på. 

 
 
Artikelförfattarna ville 
ta reda på om 
smörgåsarna sålde mer 
än de traditionella pub 
rätterna. Resultatet 
pekade på att så inte var 
fallet. De var ingen 
signifikant skillnad av 
försäljningen även om 
de maträtterna var i 
mitten av menyn. Det 
fanns ett fall av ökad 
försäljning av en 
smörgås, men det var 
pub favoriterna som 
ökade i försäljning. 
   

    
    
Tanken av att 
menylayout har en 
betydelse av försäljning 
är enligt 
artikelförfattarna 
ogrundad. 
Artikelförfattarna kan 
inte förklara varför det 
skedde en ökad 
försäljning av en 
smörgås, men inte av 
de andra. Att de 
traditionella pub 
rätterna motsäger 
tanken att mitten 
positionen är den bästa 
placeringen i en tri-
panel. 
 
Artikelförfattarna 
menar att försäljningen 
av produkterna handlar 
om vad gästen vill ha, 
inte vart den finns 
placerad i menyn. 
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O’Connor, Zena (2010) Colour Psychology and Colour Therapy: Caveat Emptor. COLOR 

research and application, 36:3. 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Syftet med artikeln är att 
informera om 
färgpsykologi och 
färgterapi i olika kulturer. 
Även att se hur färger 
påverkar individen 
genom 
beteendevetenskap. 
 
 

Studier inom SAD 
(seasonal affective 
disorder) har 
genomförts. Det 
kognitiva beteendet i 
samband med färg och 
ljus studerades. En 
analys av 30 olika 
studier har även 
genomförts av 
Mikellides (professor 
inom färg och 
beteendes psykologi). 
 

I resultatet framgår 
det att färg och ljus 
har inverkan 
beroende på ålder, 
kultur, kön och 
erfarenheter på 
individens beteende. 
Det visar ett 
generellt resultat på 
vad varje enskild 
färg har för karaktär. 

Med hjälp av att det är 
vetenskapligt bevisat att 
färgernas karaktär har 
en stor inverkan på en 
individs kognitiva 
perspektiv. Därefter 
diskuteras färgernas 
stora betydelse i miljöer 
och inredning för att 
styra individens känslor 
och humör.   
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Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Syftet med undersökningen i 
den vetenskapliga artikeln är 
att bidra med kunskap om 
hur chefer inom 
restaurangbranschen bör 
använda sig av olika färger 
vid marknadsföring och 
undersöka hur färger 
påverkar individer på olika 
sätt beroende på ålder, kön, 
kultur mm. 

Artikeln är 
baserad på 
tidigare 
forskning om 
färgpsykologi 
som har 
sammanställts 
och resulterat i 
nya slutsatser. 

Resultatet 
påvisar att 
färger för att 
öka eller 
minska aptiten 
hos gästerna på 
en restaurang. 
Det 
framkommer i 
studien att 
färger påverkar 
individer. 

Restauranger bör 
använda sig av olika 
färger påverkar 
individen när de 
startar ett företag för 
marknadsföring och 
ge gästerna intryck 
om vad de vill 
förmedla. 
Restauranger bör 
också ta i akt att det 
finns individer som 
är färgblinda. 
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            Syfte           Metod           Resultat       Diskussion,  
      konklusion 

Att ta reda på om 
det finns någon 
sweet-spot i en 
restaurangmeny 
 
 samt 
vart och i vilken 
ordning gästen 
tittar i när de 
läser en meny. 
  
  
 
  
  
   

En mixad grupp av 
frivilliga deltagare, 
högskoleutbildade, 
grundutbildade samt 
lärare. 
 
Arrangerades på ett 
stort universitet i 
USA. 
   
Studien använde en 
iScan EC501, som 
spårade deltagarnas 
ögonrörelse under 
experimenten. 
 
Undersökningen 
använde en två sidig 
meny. Textstilen var 
san-serif med storlek 
12 och menyn var 
gräddfärgad. 
Materialet som menyn 
var gjord på var 
kartong. 
   

Resultatet pekar på att 
det inte finns någon 
koppling till sweet-spot 
eftersom det inte finns 
någon del i menyn som 
gästen tittar på mer en 
någon annan. Dock kan 
det finnas så kallade 
sour-spots, då man 
fann att det fanns delar 
i menyn som 
deltagarna ägnade 
mindre tid på.   
  
Rörelserna som utlästes 
i undersökningen av 
deltagarnas ögon fann 
man liknande mönster 
som när man läser en 
bok.  

Artikelförfattaren anser 
att man bör utöva meny 
design med  skepsis 
eftersom gäster läser en 
tvåsidig meny som en 
bok och förmodligen 
väljer sin måltid kring en 
huvudrätt. 
 
Artikelförfattaren säger 
att baserat på en två sidig 
meny finns det ingen 
frekvent sweet spot och 
gästerna läser en menyn 
som en bok. 
Artikelförfattaren menar 
det finns en möjlighet att 
valet av en maträtt 
uppkommer efter att man 
har smalnat ner antalet 
alternativ när man läser i 
restaurangmenyn.  
    

 


