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Sammanfattning 
Hur menyer utformas idag är inte ett ämne som uppmärksammats i Sverige då en hel del fakta 

kring detta saknas, detta och vårt intresse för menyer lade grunden för denna uppsats. I den 

här uppsatsen har menyer från 1950-talet fram till 2010-talet har studerats med fokus på 

färger, bilder, typsnitt, språk och kvalitet på papper för att ta reda på hur restaurangen 

utformar sina menyer. Varför de gör de val som de gjort och vilka förändringar som skett 

under dessa år undersöks. I uppsatsen har även framtiden diskuterats av hur menyer kan 

komma att utvecklas framöver. Studien har genomförts genom textanalys av menyer och e-

intervjuer med aktiva i restaurangbranschen. Resultatet visar att det skett en förändring i hur 

restauranger utformar sina menyer idag jämfört med för 60 år sedan, hållbarhet, 

miljömedvetenhet och individuella koncept har fått mer fokus och kommer troligen att 

utvecklas framöver. Utvecklingen av teknik har börjat påverka delar av branschen men i form 

av menyer har tekniken ännu inte tagit fart ordentligt. 

Nyckelord: Meny, à la carte, historia, måltid, Sverige.  

Abstract 
When eating at a restaurant one of the first impression of the restaurant can be the menu. 

Design of the menu may influence the guest in what choices they make during their meal. In 

this essay menus from the 1950- and forward has been studied to find out why restaurants 

design menus in a certain way, and what the difference is today compared to 60 years ago. 

The future, in which way menu design is heading towards in Sweden has also been discussed 

and the influence of technology on menu design. The study was conducted with analysing 

menus from the 1950’s and onward through text analysis and interviews with active people in 

the restaurant industry. The results show a change in how restaurant design their menus 

compared to 60 years ago, sustainability, impact on the environment and individual concepts 

have gained more focus and will probably keep being a big part moving forward with menu 

design, the language used in menus has also changed since the 50s. The advanced in 

technology has affected the industry for some time, but in the case of menus is still not getting 

the same focus as other parts of the industry. 

Keywords: Menu design, à la carte, history, meal, Swedewn 



 
 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Om du har ätit på restaurang har du mest troligt fått en meny i handen, frågan är bara varför 

menyerna ser ut som de gör. Få i Sverige har tidigare skrivit om just detta och för att ta reda 

på hur menyer har formgivits från 1950-talet fram till idag och vad som ligger bakom har vi 

valt att titta på menyer som sparats genom åren på Kungliga biblioteket i Stockholm. Förutom 

att studera menyerna har vi även haft intervjuer via e-post med personer som arbetar eller har 

arbetat på restaurang med menyer. Samt har historia kring ämnet att äta ute undersökt utifrån 

andra länder som Storbritannien. Det vi lärt oss är att menyer har förändrats under dessa 60 år 

och fortsätter förändras utifrån människors gillande och hur samhället ser ut. Vi tror däremot 

inte att den digitala menyn som finns i surfplattor vissa restauranger erbjuder kommer att slå 

ut den vanliga menyn du får i form av papper.  
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1. Inledning 
Du sätter dig ner i restaurangen och det första du blir tilldelad av personalen är i de flesta fall 

en meny och trots alla de olika restauranger du besöker hittar du ingen lik den andra. ”Meny - 

matsedel, numera vanligen på en restaurang…” (NE, 2017a). Det första intrycket en gäst får 

vid ett restaurangbesök kan ofta vara menyn. Idag speglar en meny mycket mer än just bara 

den mat som restaurangen har att erbjuda. En meny kan i många fall spegla restaurangen och 

ge en insikt till vad det är för slags restaurang, genom färger, typsnitt och vikt på papper. 

Menyns utseende har förändrats genom tiden och idag går det att hitta menyer på sociala 

medier, hemsidor. Det finns även restauranger som har sina menyer i elektroniskt format på 

restaurangen, ofta i form av surfplattor. Det kan även vara en applikation på gästens egna 

telefon där gästen själv får sköta sin beställning. Men i många fall kvarstår menyn i ett 

pappersformat på restaurangerna, precis som det sett ut de senaste 60 åren. 

  

I denna uppsats tar författarna upp vilka faktorer som kan ha påverkat à la cartemenyer att 

förändras under dessa år och hur de såg ut i början 1950-talet fram till idag. Med en à la 

cartemeny menas en meny där gäster väljer separata rätter och inte en fastställd meny (NE, 

2017b). Hur kommer framtidens menyer egentligen att se ut, kommer pappret att försvinna 

eller kommer det att fortsätta vara lika populärt trots den teknologi som sakta börjar hitta sig 

in i restaurangvärlden. Genom att studera menyer och hur de är utformade under de senaste 60 

åren är förhoppningen med denna uppsats att ge ökad förståelse till vad som påverkat en 

möjlig förändring. Varför såg menyerna ut som de gjorde förut och varför de ser ut som de 

gör idag och vem är det som ligger bakom menyerna. Eftersom att antalet undersökningar och 

information kring detta område för tillfället är sparsamt är motiveringen stor till att skriva 

denna uppsats.  

2. Arbetets relevans för området gastronomi och 

måltidsvetenskap 

Forskning kring ämnet menyer, hur de utvecklats samt hur de utformas och har utformats 

finns idag inte i Sverige. Denna studie fyller därför en lucka i den nuvarande forskningen, 

samtidshistoria och även ekonomisk historia. Eftersom det som undersökts i denna studie är 
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fysiska à la cartemenyer, betyder att de som kan ta del av fysiska menyer från restauranger 

måste ha ekonomi till att kunna gå ut och äta på restaurang. Studien fyller en plats nationellt 

och även internationellt än om det i Europa och Nordamerika finns mer forskning inom ämnet 

menyer. Studien ligger för grunden för en fortsatt djupare studie. Utifrån vår utbildning via 

gastronomiprogrammet har vi fått förståelse att det är många delar som har en inverkan på en 

restaurang, bland annat menyer och vi har därför valt att skriva om detta ämne. Studien kan i 

framtiden vara en resurs för utbildning inom detta område. Förutom forskning och utbildning 

kan denna studie även hjälpa till i restaurangbranschen, för att närmare undersöka positiva 

och negativa egenskaper när det kommer till att formge en meny. 

3. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur restauranger väljer att utforma en fysisk à la 

carte meny samt hur detta har förändrats från 1950-talet tills idag och även hur menyer kan 

komma att se ut framtiden. 

 

Syftet kommer att besvaras med hjälp av dessa frågeställningar 

● Väljer/valde restauranger att förändra menyer med konsumenter som en faktor? 

● Påverkar/påverkade mönster/förändringar i samhället hur restauranger väljer att 

utforma menyn? 

4. Bakgrund 
Idag har mat blivit något som är tillgängligt nästan vilken tid som helst på dygnet och nästan 

överallt av vem som helst. När någon gör val kring mat gör den oftast det baserat på 

situationer, det sociala beteende i realtid och olika perspektiv utifrån dessa (Sobal och Bisogni 

2009, s. 37–39). 

 

Warde och Martens (2000) är två sociologer som skrivit om att äta ute i Storbritannien, de 

skriver att förutsättningarna för att konsumera beror på en mängd olika sociala regler och 

normer. Konsumtionsnivåerna kommer att vara olika mellan individer och mellan grupper, 

vissa individer saknar resurser eller sociala nätverk vilka krävs för att tillfredsställa deras 
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behov. Dessa behov kan dock komma och ändras beroende på hur samhällets levnadsstandard 

förändras genom tiden (Warde & Martens, 2000, s. 65–66). Det har uppdagats flera olika 

faktorer vid uteätande i Storbritannien, till exempel har kvinnor historiskt sett inte 

uppmuntrats att äta ute. Att äta ute har även varit en klassfråga historiskt sett och det har det 

varit väldigt restriktivt beroende på samhällsklass men efter 1950-talet har frågan om klass 

börjat spela en mindre roll i att äta ute. Under mellankrigstiden började de lägre 

samhällsklasserna att äta ute i Storbritannien och efterkrigstiden har det blivit ett mer eller 

mindre allmänt beteende (Warde & Weber, 2000, s. 69).  

Ferguson, professor i sociologi (1998, s. 620) förklarar att det franska köket har sedan 1700-

talet haft stor spridning och framgång i Europa. Överklassen under denna tid i europeiska 

länder talade och skrev franska och de åt även den franska maten medan den regionala 

gastronomin i landet ansågs höra till de mindre välbärgade.  

 

Restaurangerna i Sverige började förändras under senare delen av 1900-talet. Under 60-, 70- 

och 80-talet började flera ekonomiska faktorer att påverka branschen. Under 60- och 70-talet 

höjdes både priserna på dryck och livsmedel och även sociala avgifter höjdes. Detta och även 

det faktum att det började komma ny teknik gjorde att det togs bort flera tjänster vilket ledde 

till minskat antal personal i restaurangerna (Lundqvist, 2006, s. 63). Lundqvist (2006, 65) 

förklarar att konkurrensen mellan olika restaurangkategorier ökade under den tiden och  även 

gästernas behov och vanor började förändras. Restaurangerna behövde specialisera sitt utbud 

för att kunna överleva. Att som tidigare satsa på både servering av mat och underhållning blev 

svårare. Den restaurangkultur som funnits mellan 50- och 80-talet med serverings hantverket 

ute i matsalarna förändras till att maten som serverades skulle läggas upp inne i köket. 

Serveringspersonalen fick färre jobb att utföra i matsalen och deras jobb var nu endast att 

transportera tallriken från köket fram till gästen. Denna restaurangkultur började dö ut under 

slutet av 80-talet, förutom på några få restauranger i Sverige. Under 90-talet började det växa 

fram nya restauranger där mer fokus lades på kocken och det var kocken bak i köket som 

avgjorde om restaurangen ansågs vara av god klass (Lundqvist, 2006, 69). Idag är Sverige ett 

av de länder i norden som är en del av det nya New Nordic Cuisine, som blivit det nya 

kulinariska mekkat i världen. De nordiska köken har skapat en ny smak från “norr” och 

kockarna har återigen gjort upptäckten kring det närproducerade råvarorna och utvecklar idag 
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mat med gamla tekniker som går tillbaka till vikingatiden. Det gamla blir åter nytt och 

kommer tillbaka på marknaden med ett gastronomiskt nytänk skriver Byrkjeflot, Pedersen och 

Svejenova (2013, s. 37-44). 

 

Walker, professor i restaurang, hotell och turism (2011, s. 114) beskriver en meny som hjärtat 

av en restaurang eftersom att den visar allting som restaurangen har att erbjuda en gäst. 

En restaurangs kärna för strategier är menyn hävdar McCall och Lynn (2008, s. 439-440). De 

skriver även att förutom att menyn fungerar som en strategisk marknadsplan för en restaurang 

är den också ett första intryck som gästen får. Menyer ger gästen olika val, om beskrivningen 

av en produkt är mer komplex kan den även verka vara av högre kvalitet än om produkter 

skulle ha en enklare beskrivning. Bowen och Morris (1995, s. 4) liknar menyn som ett tal som 

någon håller, ett tal kan bli minnesvärt och spännande baserat på om orden är väl valda och 

samma princip bör gälla en meny. Det första eller sista en människa säger eller hör är även det 

som de kommer ihåg mest av. Menyer som utformas med specifikt papper, färger, typsnitt och 

layout kan få gästernas uppmärksamhet om restauranger vill sälja specifika rätter eller 

produkter från menyn. Förutom att fånga gästernas uppmärksamhet borde det grafiska i en 

meny spegla restaurangens personlighet, en meny kan fungera som en förlängning av 

restaurangen. 

 

Enligt Spence och Piqueras-Fiszman (2014, s. 47) visar menyn på en restaurang direkt eller 

indirekt hela restaurangens stil, smak, ursprung samt status för gästen, men menyns funktion 

är djupare än så. Alla detaljer i menyns utformning berättar något om restaurangens 

personlighet. Spence och Piqueras-Fiszman (2014, s. 62) förklarar att starten på en måltid 

måste vara klanderfri, det inkluderar allt från mötet med personalen och även menyn. 

Utformningen och prissättning på menyn bygger upp förväntningarna för gästen vilket 

kommer påverka hur gästen upplever resten av måltiden. 
 
4.1 Formgivning av menyer 
 

Menydesign har fyra olika mått, dessa är i en studie av Ozdemira och Caliskana (2015, s. 

196) identifierade som beskrivningen av en rätt på menyn, namnet på rätten, vart på menyn 
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texten finns och menyns olika karaktärsdrag i form av typsnitt, färger, papper och storlek. 

Menydesign är en multidimensionell konstruktion och kan påverka människors köpbeteende 

och känslor kring det. De fyra delar som framförallt påverkar en gäst vid val utifrån 

utformningen av en meny är hälsa, smak, värde och kvalitet (Ozdemira & Caliskana, 2015). 

Även McVety, Ware och Lévesque-Ware (2009, s. 135) skriver om menyns olika egenskaper, 

några viktiga exempel på dessa egenskaper kan vara pappret, teckensnittet, färger, balansen, 

storleken och omslaget. De fyra viktigaste faktorer som en menyplanerare måste ha i åtanke 

vid val av papper är styrka, textur, färg och täckförmågan. Vid valet av typsnitt är det viktigt 

att faktorer som att det är lättläsligt och att teckenstorleken är tillräckligt stor.. När färgen på 

menyn ska bestämmas bör färgerna fungera ihop, ett exempel på detta är en rosa bakgrund 

med svart text och ett exempel på vad som inte fungerar ihop är en röd bakgrund med gul 

text. Storleken på menyn är viktig, en alldeles för stor meny kan vara svår att hantera, men 

den bör vara stor nog för att produkterna får plats och menyn inte ser fullpackad ut av text. 

Balansen kring hur många rätter som finns är också av relevans. Den sista viktiga faktorn i 

detta exempel är omslaget av menyn, det vill säga framsidan och baksidan som bör gå i 

samma tema som restaurangen. Omslaget bör spegla restaurangen, gärna med en logga av 

restaurangens namn eller en symbol. Ett exempel kan vara om det är en skaldjurs- och 

fiskrestaurang kan menyn ha en symbol av vågor på framsidan. Om menyerna inte byts ut 

dagligen är det även viktigt att ha i åtanke att de tål vatten eller andra fläckar (McVety et al., 

2009, s 135-152). 

 

Vid formgivningen av en meny visar det personliga sig i typsnitt, illustrationer, layout, den 

grafiska designen och färgen på pappret. Datorer kan idag enkelt göra menyer till en 

restaurang och fördelen med att en resturang gör sina egna menyer istället för att anlita 

grafiska konstnärer eller designer är att det spar på kostnader och det ger restaurangen 

möjligheten att kunna skriva ut nya för var dag (Walker, 2011, s. 138). 

Walker (2011 s. 114) skriver att vid “fine dining” bör en meny utformas med dyrt papper och 

att restaurangen bör använda sig av en mer minimalistisk och enkel typ av meny till skillnad 

från en snabbmatsrestaurang som bör kunna förlita sig på en upplyst meny ovanför kassan. 

Walker förklarar även att menyer inte bör innehålla clip art då det inte ser professionellt ut, 

en restaurang bör inte heller laminera sin meny och det är viktigt att se över sina 
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konkurrenters menyer, exempelvis hur många rätter menyerna innehåller och dess 

prissättning. 

 

En studie gjord av Magnini och Kim (2015) visar att en meny som är skriven med italic som 

typsnitt verkar mer exklusiv än en meny som inte är skriven med detta typsnitt. Magnini och 

Kim (2015, s. 46) förklarar att initialt döms en bok utifrån dess omslag och att produkter 

bedöms utifrån dess paketering, på samma vis bedöms en restaurang utifrån dess meny. 

Enligt den studie Magnini och Kim (2015, s. 44-45) har genomfört framkommer det att ett 

fysiskt tyngre papper uppfattas som mer exklusiva. De undersökte även skillnaden mellan ett 

papper med en guldfärg i jämförelse med ett vitt papper, där gästerna uppfattade det papper 

av guld som taget från en lyxigare restaurang där även service uppfattades vara av högre 

kvalitet. 

 

Kunden spelar en stor roll vid utformning av en meny, restaurangen kommer inte att gå med 

vinst om menyn inte speglar det kunden vill ha och behöver för att bli nöjd. När en restaurang 

baserar en meny utifrån ett konsumentperspektiv eller baserat på gästernas preferenser är det 

viktigt att ha i åtanke att dessa preferenser ändras med tiden precis som matvanor förändras 

(Rosalin & Soetanto, 2006, s. 57).  

 

Utifrån en studie som Yang (2012, s. 1026) utfört går det att konstatera att en person inte 

tittar på någon mer del av en meny mer än någon annan, det som kunde utläsas var däremot 

att en tittar minst gånger längst ner på ett papper, i detta fall en meny. I studien framgick det 

även att de personer som deltog läste menyn som en bok, uppifrån och ner. Oavsett om 

formgivningen av en meny sker av en grafisk konstnär, designer eller via en egen dator ska en 

meny vara ett komplement till restaurangen och passa in temat. 

4.2 Menyn som försäljningsverktyg 

Walker (2011, s. 133) förklarar att en meny i många fall kan kallas för en tyst säljpersonal, 

något att ha i åtanke är att gäster äter med ögonen, vilket gör menyer till ett väldigt effektivt 

marknadsföringsverktyg idag.  

Menyn kan vara ett effektivt hjälpmedel för att sälja, däremot fungerar det inte att bara att 
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använda en meny för sig, det krävs full service gentemot en gäst men personalen kan använda 

sig av menyn som ett verktyg för att kunna sälja (Bowen & Morris, 1995, s. 8).  

Yang (2012, s. 1021) förklarar att den som utformar en meny ska se till att den förmedlar 

tillräckligt med information, att kunden vill köpa det som restaurangen vill sälja. En kund kan 

helt enkelt inte köpa något som de inte vet finns eller det en inte ser.  

Yang (2012, s. 1023) skriver att en vanlig metod restauranger använder sig av vid utformning 

av en meny är att kategorisera produkter eller rätter, med en lista av de billigaste högst upp 

och de dyrare rätterna längre ner. Detta baserat på att människor vanligen läser exempelvis en 

bok uppifrån och ner. Även om det kan vara relevant att veta hur konsumenter blickar medan 

de läser en meny är det viktigaste att personalen på restaurangen kan förmedla för gästen 

deras kunskap, genom att visa på hur menyn bör läsas om de vill ha specifik och ökad 

försäljning (Yang, 2012, s. 1028).  

Beskrivningen av en produkt på menyn är väldigt viktig för en konsument vid en 

beslutsprocess, om något i beskrivningen påminner gästen om något traditionellt eller 

patriotiskt kan det påverka gästen på ett känslomässigt plan, gästen kan då börja associera den 

produkten med minnen och familj. Att gästen känner igen sig i en beskrivning av en rätt på ett 

känslomässigt plan resulterar i sin tur något positivt och kan öka försäljning (Guéguen & 

Jacob, 2012, s. 86–88)  

Namn och beskrivning av mat förser oss med en antydan om vad gästerna kan komma att 

förvänta sig av rätten. Gästerna verkar influeras mer av dessa beskrivningar än vad man kan 

tro, den sensoriska upplevelsen blir positivare av målande beskrivningar i en meny (Wansink, 

Van Ittersum & Painter, 2004). Något som kan göra en rätt åtråvärd för en gäst kan vara de 

sensoriska beskrivningarna men även namnet på rätten kan påverka gästerna. När ett namn 

blir mer äkta och kan ge gästen mer känsla eller igenkännelse i något ökar intresset hos en 

gäst och rätten verkar vara av högre kvalité (Tešanović, Banjac, Kalenjuk & Radivojević, 

269–171). I studien som Tešanović et al. (2016, s. 169–171) utfört visade resultatet att rätter 

som innehöll attributer som ekologiskt eller hälsosamt var de rätter som gästen valde att 

beställa i första hand, rätter med endast klassiska namn var gästernas sista val.  

Genom att skriva menyn på originalspråket från det tema som restaurangen eller rätterna har 
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kan man öka gästens upplevda autencitet av rätterna, vilket kan leda till att gästerna väljer 

rätter på menyn på ett annorlunda sätt än om menyn varit på gästens hemspråk (Bell, 

Meiselman & Pierson, 1994, s. 21–22). 

4.3 Meny i samhället 

Sobal och Bisogni (2009, s. 38–42) beskriver att en människa kan göra val kring mat över 

220 gånger på en dag. Dessa val kan vara något enkelt som att välja mellan att äta en smörgås 

eller en pizza, det som finns åtanke vid valen kan bero på hälsa, kostnader, bekvämlighet eller 

etiska anledningar. Influenser kan även vara en stor anledning vid valet av mat, det som 

influerar en person kan vara personliga faktorer såsom vegetarian, hälsosam ätare, flexibel 

ätare eller att en är en duktig kock, men detta är även något som kan förändras med tiden. Det 

viktigaste elementet i detta är att den som väljer blir helt och fullt tillfredsställd av valet 

oavsett om det som påverkar beror på situationen, eller om valen är frekventa eller komplexa. 

  

En meny kan vara väldigt viktig av den anledningen att det ger en person möjlighet att bli en 

väljare och att få chansen att välja något meningsfullt (Korczynski & Ott, 2006, s. 913).  

Det som behövs i detta fall är en filtreringsmekanism just för att dessa val ska bli 

meningsfulla och en meny fungerar därför ypperligt. Menyn involverar gästens val vid en 

beslutsprocess och tillåter rationella beslut. Gästen får möjlighet till att fatta beslut där de fått 

kunskap och information som sedan gör att de kan ta beslut som är mer begränsade, vilket 

resulterar i att gästen enklare kan känna sig säker i sitt val. Menyn i samhället handlar mycket 

om att styra kunden i en viss riktning och låta gästen tro att det är den som fattar besluten, när 

det kanske egentligen är de som format menyn och bestämt vad som ska finnas på menyn 

vilket indirekt beslutar vad gästen bör välja (Korczynski & Ott, 2016, 913–914).  

4.4 Menyer i framtiden 

Den snabbt växande tekniken i samhället har också påverkat menyer, e-tablet menyer finns nu 

också på restauranger. E-tablets menyer har potential inom restaurangbranschen att påverka 

kunden, genom att reducera osäkerhet som kan finnas vid beslutsprocessen (Beldona, 

Buchanan & Miller, 2013, s. 367). Utifrån en studie där en e-tablet meny jämfördes med en 

vanlig meny undersöktes faktorer såsom tillfredsställelse vid beställning, användning av 
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menyn och kvalitén kring informationen vid beställning. Resultatet visade att e-tablet var 

signifikant överlägset bättre än en vanlig meny vid dessa faktorer. Ett rimligt argument i detta 

fall kan vara att e-tablet erbjuder en mer anpassad omfattning av menyn i just denna miljö 

(Beldona et al., 2003, s. 377). 

Vid ett restaurangbesök kommer gästen att göra sin beställning av serveringspersonal för att 

sedan vänta in sin beställda mat eller dryck, Digital Ordering System for Restaurant Using 

Android förkortat DORSUA är namnet på ett system som är utvecklat för att hjälpa 

styrsystemet i en restaurang (Bhargave, Jadhav, Joshi, Oke & Lahane, 2013, s. 1-5). 

Gäster kan med detta system direkt göra sina beställningar utan att invänta personal vilket 

minimerar tiden en gäst väntar för att en måltid serveras. En traditionell meny är ofta gjord av 

papper, även beställningar skriv ner på papper vilket resulterar i att all dokumentation finns på 

papper, som enkelt kan försvinna eller förstöras med en skvätt kaffe (Bhargave et al., 2013, s. 

1–5). 

En traditionell meny påminner mer om en broschyr som innehåller information till skillnad 

från en e-tablet, som kan ses mer som något praktiskt och får en kund att vara mer involverad 

i serviceprocessen och där gästen kan skräddarsy sin beställning. Om menyn ändras på en 

restaurang som använder konventionella menyer måste alla tidigare menyer slängas bort och 

det är svårt att tillfälligt förändra något på menyn utan att behöva trycka nya menyer (Beldona 

et al., 2013, s. 378).  

 

DORSUA systemet kräver att det inte sker några tekniska fel, att systemet är tillräckligt starkt 

för att kunna hantera problem som uppstår. Det behövs även att personal är utbildad, har 

träning och förståelse av hur denna typ av meny fungerar för att det inte ska uppstå några fel 

(Cheong, Chiew & Yap, 2010, s. 680–684). Ett ytterligare krav för att detta system ska 

fungera är att att de som använder sig av detta framförallt gäster har fungerande händer, 

gästen som använder sig av detta måste i många fall klicka sig fram i menyn med antingen 

finger eller en speciell penna, de uppstår då i vissa fall problem om gästen inte kan använda 

sina händer och det blir en form av diskriminering (Brandl, Leitner, Seifried, Haller, Doray & 

To, 2009, s 3224).  

Systemet kan beskrivas på så vis att gästen stiger in i restaurangen och får sin meny i digitalt 
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format, gästen gör sedan sin beställning i egen takt (Bhargave et al., 2013, s. 3).  En e-tablet 

till skillnad från en vanlig pappersmeny kan även förse gäster med mer detaljerad information 

gällande en rätt från en meny (Beldona et al., 2013, s. 378).  Några viktiga punkter som 

Bhargave et al., (2013, s.3) tar upp och nämner som relevanta är att gästen ska kunna söka på 

en specifik rätt utifrån kategorier, pris och namn. En annan punkt är att menyn ska vara 

attraktivt organiserad, bilder på de olika rätterna ska finnas med för att gästen enkelt ska 

kunna se hur rätten kommer se ut när den sedan serveras. Menyn ska även vara sorterad efter 

säsong, priser och gästernas tidigare betyg på en rätt, det kan även vara utskrivet hur lång 

väntetid respektive rätt har för att en kund ska kunna göra ett val baserat på detta. Sista 

punkten handlar om att menyn går att ändra utifrån tidens gång och en köksmästare kan enkelt 

under en servering ändra menyn om en råvara tar slut och gästerna får denna information 

direkt. Cheong et al., (2010, s. 684) hävdar att denna typ av meny förenklar både för gäster 

och personalen, personalkostnader blir lägre och den personal som arbetar får tid över till att 

ge gästen en förbättrad måltidsupplevelse.  

5. Metod 

5.1 Studie av menyer  

5.1.1 Genomförande av menystudie 

Studien av menyer utfördes i två stadier, i det första stadiet studerades menyer från Kungliga 

biblioteket, Vardagstryck, Meny på Kungliga Biblioteket (KB) i Stockholm. Menyerna som 

studerades på KB var menyer från 1951–2010 från hela landet. Menyerna gicks igenom och 

författarna valde ut de som passade syftet, sedan fotades framsida, innehåll och baksida. I det 

andra stadiet av studien studerades menyer från 2010-talet som samlats in av författarna på 

restauranger i stor del i Umeå, men även menyer från Skåne, Stockholm och Luleå. 

5.1.2 Urval och avgränsningar 

Urvalet har skett genom targeted sampling, författarna har valt att bara använda sig av menyer 

där restaurangen har en separat meny för kvällen. Vilket inkluderar menyer som innehåller 

både lunch och middags (à la carte) menyer, bara de är tydligt separerade från varandra i den 

fysiska menyn. Restauranger med menyer som gäller sittande gäster i restaurangen och inte 
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take-away är de som använts i denna studie. De menyer som använts i studien har innehållit 

framsida och namn på restaurangen samt att menyn var original, då det annars kan ha saknats 

information som är av relevans för uppsatsen då det kan vara en kopierad meny som inte 

representerar restaurangen korrekt. Silverman (2011, s. 271–272) beskriver targeted sampling 

som ett mer specifikt urval av insamlad data där man istället för att kolla på allt tillgängligt 

material, istället kollar på den specifika sociala konstruktionen man vill analysera. Det finns 

tillräckligt med insamlad data när det inte finns något nytt att lägga till som man inte kan lära 

sig något av. Vi valde att begränsa oss till tidsperioden efter 1950 för att få en hanterbar 

mängd material att jobba med.  

 

5.1.3 Analys av insamlad data 

Menyerna studerades enligt textanalys, Silverman (2011, s. 229–230) beskriver att metoden 

textanalys går ut på att identifiera data som består av ord eller bilder, som har blivit sparade 

utan att en forskare gjort något ingripande i materialet. Fördelarna med en nära analys av 

skriven text kan vara att finess och skickligheter framkommer, det är naturligt i och med att 

ingen forskare har varit inblandad i texten. Tillgängligheten är stor och det går snabbt att 

samla in datan. Det är viktigt att behandla en text i detta fall som verklighetstrogen istället för 

sann eller falsk.  

Bryman (2008, s. 290–291) beskriver innehållsanalys som en metod där dokument och texter 

analyseras på ett systematiskt sätt för att kvantifiera innehållet i dokumenten utifrån 

kategorier, teman eller ord som specificeras i förväg, processen görs även på ett sådant sätt att 

det går att återskapa den. De kategorier som användes i denna studie var: antal menyer, antal 

rätter, språk: svenska, språk: franska, språk: svenska med inslag av andra språk än franska. 

Vid studien skrevs antalet sedan ned i en tabell under respektive kategori och årtal utifrån 

1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010-talet. Det fördes även kommentarer under 

datainsamlingen om tyngd på papper, färger, bilder, typsnitt och vart texten fanns på papperet, 

dessa kommentarer skrevs ned i ett mer målande format. 

 

5.2 Strukturerad intervju via e-intervju 

Intervjuerna har skett via mail det vill säga en strukturerad intervju med några få frågor och 

alla respondenter har fått ta del av samma frågor, detta har skett via en e-intervju. De 
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respondenter som valts ut är personer runt om i landet som varit aktiva och är aktiva i 

restaurangbranschen, de respondenter som svarade på intervjuerna är 6 olika personer. Kön 

och ålder har inte varit något som efterfrågats i intervjuerna, däremot har en deltagare yrket 

sommelier, tre stycken är restaurangchefer, en kökschef och en som varit restaurangchef 

tidigare. De arbetar på olika restauranger i södra Sverige.  

 

Det finns flera olika typer av vetenskapliga intervjuer, strukturerad intervju är en av dessa. En 

strukturerad är en intervju där intervjuaren ställer frågor till en respondent baserat på ett 

frågeschema som tagits fram i förväg. Vid alla intervjuer som hålls ska frågeschemat vara 

detsamma så att alla respondenter får identiska frågor och därför kan möta samma 

“frågestimuli”. Det finns vissa krav vid denna typ av intervju, några av dessa är vikten av att 

försöka skapa en fungerande relation med respondenten. Det är viktigt att ställa frågorna i den 

följd som de är skrivna i intervjuschemat och sedan noggrant registrera vad som sägs vid 

intervjun, detta kan göras med bland annat noteringar. Anledningen till att frågorna ska ställas 

i rätt följd och att alla respondenter ska få samma frågor baseras på att intervjuaren sedan ska 

kunna sammanställa svaren på ett jämförbart sätt, något som endast sker när frågorna är 

identiska. Denna typ av intervju används ofta därför att den underlättar vid frågandet och 

sedan blir även kategoriseringen av svaren enklare att sammanställa, de frågor som ställs vid 

en strukturerad intervju är oftast väldigt specifika. De problem som kan uppstå vid den här 

typen av intervju är risken för systematiska skevheter i svaren beroende på hur intervjuaren 

påverkar respondenten. Andra vanliga felkällor som kan uppstå är frågor som formulerats på 

ett oklart sätt, respondenten minns fel eller missförstår frågan. Det är viktigt att se till att den 

sedan sammanställda informationen analyseras på rätt sätt för att undvika fel, se till att den 

exempelvis kodas rätt (Bryman, 2008 s. 203). 

En intervju som sker via mail kan delas upp i två olika delar, antingen synkront eller 

asynkront (Bryman 2008, s. 586). En asynkron intervju är när frågor som en intervjuperson 

vill ha svar på skickar dessa frågor via e-post. Skillnaden från en intervju där en sitter ansikte 

mot ansikte och intervjuaren får svar på sin fråga efter några sekunder kan en asynkron 

intervju betyda att intervjuaren måste vänta längre än sekunder på ett svar, ibland timmar eller 

dagar vilket kan ses som negativt (Bampton & Cowton, 2002, s. 3). En e-intervju kan ge den 

som intervjuas längre tid till att svara på frågorna vilket kan resultera i att den som intervjuas 
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kan ta sig tid att undersöka frågorna och ge mer utförliga svar på en fråga vilket både kan vara 

negativt och positivt, då respondenten väljer att ge svar som inte är i enlighet med deras egna 

åsikter. När en e-intervju ska göras kan alla frågor samtidigt skrivas ner direkt istället för ge 

en fråga i taget som är vanligt vid en intervju som sker i realtid. Det positiva med en e-

intervju är att svaren som intervjuaren sedan får tillbaka är sammanställda i ett dokument som 

är enkelt att avläsa och använda sig av, precis som att den som skriver frågorna kan enkelt 

granska dessa innan de skickas iväg via mail. Något negativt med e-intervjuer är att det 

baseras på att både intervjuaren och intervjuobjektet är villiga och kompetenta nog att 

använda den teknologi som krävs för att intervjun ska kunna genomföras (Bampton & 

Cowton, 2002, s. 6–7).  

5.2.1 Urval vid intervjuer 

För att kunna besvara syftet och frågeställningarna i uppsatsen valde författarna att utföra 

intervjuer med ett kvalitativt urval. Neuman och Kreuger (2006, s. 208) skriver att det 

huvudsakliga syftet med kvalitativt urval är att inhämta specifik information för djupare 

förståelse i ämnet och att det är personernas relevans för ämnet som är viktigt och inte 

huruvida dem representerar allmänheten. Därför valde författarna att välja ut personer som 

ansågs vara relevanta för ämnet som studerades. 

 

Då intervjuerna inte var en komplettering till studien av menyer, valde författarna att välja ut 

intervjupersonerna enligt icke slumpmässigt urval. Neuman och Kreuger (2006, s 208) 

beskriver ett icke slumpmässigt urval som ett urval där man i förväg inte behöver ha en 

förutbestämd storlek av urvalet eller att man inte heller behöver ha någon större kunskap om 

den gruppen man undersöker. Intervjupersonerna som valdes ut behövde vara aktiva eller 

varit aktiva i att utforma à la cartemenyer på restauranger i Sverige. 

Personerna kontaktades genom e-post med en förklaring om uppsatsen och dess syfte samt 

intervjufrågorna. 

5.2.2 Intervjufrågor 
● Vem utformar/utformade menyn på er restaurang? 

● Om det är du som utformar eller utformade menyn, när utformade du din första meny? 

● Vad är största förändringen sedan du först började utforma menyer? 

● Påverkar konsumenter och trender den som utformar menyn? 
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● Vad anser du vara viktigast vid utformningen av menyer? 

● Vad tror du kommer vara största förändringen på en meny om tio år? 

 

5.2.3 Analys av insamlad intervjudata 

För att sammanställa resultatet använde sig författarna av kodning, en kategori och en 

underkategori. Kategorierna: vem, förändring, konsumenter/trender, viktigt och framtid togs 

fram utifrån frågorna som ställts. Utifrån svaren identifierades olika koder som sedan 

sorterades in under respektive underkategori. Kodning är en typ av analys av den insamlade 

datan. Att koda är när en delar upp texten i ord, meningar, eller fraser som liknar varandra och 

är av liknande betydelse. De kan delas in under olika kategorier som är mer direkta istället för 

exempelvis en metafor som kan vara mer komplex skriver Miles & Huberman (1994, s. 57). 

Kodning används för att enklare organisera sin text och tillåter forskaren att sedan snabbare 

hitta information utifrån de valda segmenten, när en exempelvis vill få svar på en fråga eller 

hypotes.  

Viktiga delar vid kodning är att kunna förfina eller ta bort vissa valda termer som inte är 

applicerbara eller begrepp som som är alldeles för abstrakta. Det är även av vikt att välja ut 

koder som inte är långt ifrån varandra och är av en struktur som är sammanhängande, valet av 

termer ska inte heller vara för långt ifrån innehållet (Miles och Huberman, 1994, s. 65). 

5.3 Källkritik 

Det är viktigt att vara källkritisk till det material som används, ett tryckt material måste vara 

bedömt ur saklighetsynpunkt och objektivitetssynpunkt. Ejvegård (2009, s. 71–72) hävdar att 

det finns fyra olika krav när det kommer till källkritik, det första kravet är ett äkthetskrav 

föreligger. Äkthetskrav handlar om att ta reda på om materialet är äkta eller om det kan 

förekomma förfalskningar. För att undvika detta är det viktigt att söka sitt material i kända 

och vetenskapliga databaser för att få genuin litteraturen och inte falsk. Det andra kravet är ett 

oberoendekrav föreligger som visar på hur källor kan värderas utifrån vart forskaren tar sitt 

material ifrån, det är därför överlag bättre att använda sig av primärkällor istället för 

sekundärkällor. Vid användandet av vetenskapliga artiklar har författarna under denna uppsats 

därför valt att söka oss till primärkällan för att undvika sekundärkällor vilket kan leda till 

feltolkningar, vilket bör undvikas.  
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Det tredje kravet att ett färskhetskrav föreligger tar upp vikten av att välja en nyare källa 

istället för en äldre. Anledningen till detta är att i många fall kan en källa som publicerats 

senare i många fall innehålla mer fakta och nyare observationer inom det ämne som forskaren 

undersöker, även än om det finns undantag något som också är viktigt att ta till sig så som att 

nyare källor som tar del av äldre studier väljer att ta bort vissa relevanta delar. Eftersom 

författarna i denna uppsats jobbar med både nutid och historia har vi använt oss av både äldre 

och nyare material för att kunna jämföra. Det material som använts för nutid har forskarna 

under denna uppsats valt att söka efter litteratur som har legat nära i tiden. Det sista kravet är 

ett samtidighetskrav föreligger, som beskriver att en bok som befinner sig närmare till 

exempel en beskriven tidshändelse kan vara mycket mer adekvat i detaljerna, till skillnad från 

en bok som tillkommit mycket senare efter de timade händelserna. Personen som givit ut 

materialet kan ha varit med om en händelse och sedan väntat med att nedteckna dessa vilket 

gör att materialet kan bli mindre adekvat utifrån att minnet ibland kan spela människan ett 

spratt (Ejvegård, 2008 s.71–73). Under denna uppsats har därför författarna valt att arbeta 

med material som ligger nära dess tid, exempelvis val av menyer som är tagna från den tid de 

är tryckta. Vi har valt att använda det material som vi fått från Vardagstryck, Menyer från 

Kungliga Biblioteket och se dessa som representativa av sin tid. Eftersom att denna studie 

endast baseras på à la cartemenyer representerar inte detta alla menyer eller de som äter ute. 

Med tanke på att det inte är alla som har ekonomisk möjlighet att ta del av fysiska menyer, då 

det krävs att du besöker denna typ av restauranger.  

De artiklar som behandlats under denna uppsats har främst kommit från USA och deras syn 

på att vilja sälja så mycket som möjligt, det har funnits få om inte en enda referens från 

Sverige och deras synsätt på menyer och hur de används i restaurangbranschen. Sverige har 

dessutom ingen forskning kring hur menyer utvecklats eller vad som låg i fokus förut eller 

vad som ligger i fokus idag, när det kommer till utformning av menyer. De enda referenser vi 

har kommer ifrån andra länder än Sverige. 

5.4 Etiska principer 

Research ethics framework innefattar att forskning som sker ska genomföras på ett sätt som 

garanterar integritet och kvalitet (Bryman 2008, s. 139). 

Vid intervjuerna meddelades respondenterna om att intervjun var frivillig, de behövde inte 

svara på alla frågor och de hade två veckor på sig att bestämma om den information de lämnat 
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ut skulle uteslutas från undersökningen eller inte. Dessa tre krav anses vara väldigt viktiga vid 

samtycke i en intervju skriver Bryman (2008, s. 137) och är därför tillämpade i denna 

studie.  Det finns fyra andra krav som är av relevans vid en intervju och som tillämpades av 

forskarna under arbetets gång. Det första är informationskravet som innefattar att forskaren 

ska informera respondenten om vad som är syftet med undersökningen. Det andra kravet är 

samtyckeskravet som går ut på att respondenten själv får välja om den vill medverka eller 

inte. Det tredje kravet som är kofindentialskravet är att de uppgifterna om de medverkande 

hanteras så att ingen annan kommer åt dessa, det vill säga med konfidentialitet. Det sista 

kravet nyttjandekravet är att den information som samlas in endast är tillåtet att användas till 

den specifika forskningen (Bryman, 2008 s. 131–132).  

När det kommer till att analysera källmaterialet förklarar Silverman (2011, s. 271-272) att 

forskarens roll vid en textanalys inte är att bedöma eller kritisera texterna ur en till synes 

objektiv ståndpunkt, utan att behandla texterna som representationer och analysera dess 

effekter. Detta hade författarna i åtanke när textanalysen genomfördes.  

6. Resultat 

6.1 Studie av menyer 

 

Tabell 1 Undersökta menyer under de olika årtiondena 

 50-tal 60-tal 70-tal 80-tal 90-tal 2000-tal 2010-tal 

Antal menyer 21 30 10 34 22 13 13 

Antal rätter på menyn,  

medelvärde 

45 38 24 22 26 21 20 

Språk: Svenska 2 7 10 13 8 8 13 

Språk: Franska 

inslag 

19 16 7 10 6 0 2 
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Språk: Svenska  

med inslag av andra språk än 

franska. 

8 

(eng) 

(ita) 

12 

(eng,ita, 

tysk) 

3 

(eng, 

ita) 

16 

(eng, 

tysk) 

9 

(eng) 

4 

(eng) 

2 

(eng) 

 

1950-tal.  

Menyerna från 50-talet innehåller i väldigt många fall en utsida som har målande bilder, 

bilder som berättar en historia, djur eller människor som är fångade i nuet bland annat familjer 

som håller handen eller ett par som dricker vin. Ett slags vikingatema går att se i tre av 

menyerna, båtar, en sjöjungfru och något som liknar runskrift (se figur 1). Det finns även 

några menyer som har en framsida där det ser ut som ett foto, foto av människor eller 

restaurangen. Färgerna är i de flesta fall väldigt starka, utsidan av menyerna är i vissa fall 

orange, grön och röd. Framförallt är färgen röd återkommande väldigt ofta i många detaljer på 

menyerna. Insidan av menyn är lite enklare formgiven än utsidan, små bilder förekommer 

som återspeglas från framsidans utseende. Materialet på pappret är i alla fall av ett tyngre slag 

och mer hårt papper som liknar kartong. Typsnittet och det grafiska inuti menyn är enkelt än 

om det finns undantag då det är svårt att avläsa alla rätter när de är väldigt många och är 

skrivna väldigt tätt ihop. Placeringen av texten är nästan på alla menyer centrerad i mitten 

eller till vänster. På två av menyerna är texten snedställd och lite mer rörig trots att den ändå 

är uppdelad utifrån förrätter och varmrätter etc, men texten är både till vänster och höger och 

sen i mitten (se figur 1) 

 

Språket på menyerna under 50-talet domineras till stor del av svenska och franska, men det 

finns även inslag av italienska i några av menyerna. Franskan uttrycker sig ofta i form av 

namn på olika rätter, ibland infinner sig även en beskrivning av rätten på svenska men inte i 

alla fall. Ofta blandas de olika språken i menyn, till exempel i menyn på Skarholmen (se 

bilaga 2) skrivs olika soppor ut på tre olika språk, franska, italienska och svenska. Engelska 

finns även med i vissa menyer och ifall den svenska delen av menyn innehåller franska 

innehåller den även oftast engelska delen även den franska. 
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Figur 1 Röde orm och Stadshotellet Åmål 

  
         
1960-tal 

60-talet påminner en del om 50-talets menyer, de är väldigt färgstarka med mycket målade 

bilder av både människor, växter, mat, djur och natur något en skulle kunna kalla för realism. 

Kubism förekommer, bilder med raka linjer och kantiga former (se figur 2) men endast i 

något enstaka fall. Trots att de målade bilderna och den färgstarka stilen tar över börjar även 

de minimalistiska menyerna ta plats, de som har en enkel vit framsida och endast 

restaurangens namn med, något fall med guldig framsida och restaurangens namn. Menyerna 

berättar fortfarande en historia med sin grafiska utformning och bilder. Insidan av menyn ser i 

många fall mer arbetad ut än på 50-talet, många bilder, i vissa fall utskrivna berättelser och 

historia (se figur 2). Det börjar förekomma foton på maten i insidan av menyn i några fall. 

Typsnittet är i hälften av fallen enkla att läsa respektive de som använder sig av skrivstil. 

Materialet på menyerna är tungt papper och det börjar komma några menyer som påminner 

om en laminerad variant. Texten är oftast placerad i mitten av en meny eller till vänster om 

det finns två sidor. Texten börjar alltid med förrätter och avslutas med desserter, texten läses 

uppifrån och ned.  

 

Språket består främst av franska namn i något slag, rubriker eller ibland som heltext och 
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ibland som franska ord invävda i ett språk som i övrigt är dominerande svenskt. Den typ av 

språk som dominerar mest är franska huvudnamn med svenska och engelska undernamn, 

rubriker som kött/fisk/fågel kommer det franska namnet först och sedan det svenska och sist 

engelska, samma gäller beskrivningen. Det kan även vara skrivet i kolumner, svenska rubriker 

och beskrivningar i vänster kolumn och sedan i höger kolumn står rubriker och beskrivning på 

franska. De menyer som endast består av svenskt språk är få då det ofta tillkommer franska i 

form av namnet på rätter, exempelvis: filét de bouf eller couer de filét provencale som betyder  

fläskkarre respektive vitlöksgratinerad oxfilé. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1970-tal 

Menyerna är inte lika många och är lite mer avskalade än tidigare år, de målade och färgstarka 

bilderna förekommer inte i lika stor utsträckning. Färgerna är i ljusare skalor och bilderna är 

få, menyerna berättar inte en historia på samma sätt som tidigare med sin utformning. Foton 

av restaurangen förekommer på en av menyerna. Några av menyernas insida innehåller 

erbjudanden och reklam, några av dem ser ut som en dagstidning (se figur 5). Materialet är 

som tidigare främst av tungt papper men vissa av menyerna är av tunt papper som kan liknas 

vid tidningspapper. Typsnittet är enkelt att läsa än om några menyer har skrivstil (se figur 6) 

och det grafiska inuti är mer minimalistiskt och innehåller inte så mycket text. Texten är från 

vänster till höger, börjar med förrätter. Menyn tar ofta upp två sidor.  

Figur 2 Allén och Tennstopet 
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De köksfranska namnen finns kvar, i vissa fall exempelvis biff sauté som betyder strimlad biff 

står med och det går även att se andra franska utvalda namn. I övrigt dominerar det svenska 

språket än om det finns någon utvald meny som har svenska som huvudspråk med engelska 

översättning och till sist fransk översättning.  

 

Figur 3 Engelen och Skeppet 

1980-tal 

Menyerna är främst i svart och vitt eller vita med texten i någon annan mörk färg. Bilder är 

väldigt sällsynta och förekommer endast i några enstaka fall, det kan då vara bilder på 

blommor eller på restaurangen som finns med på framsidan av menyn. Insidan innehåller i 

många av menyerna mycket text men strukturerad sådan, text förekommer ibland i boxar (se 

figur 4). Några innehåller även en berättande text, en historia om restaurangens ursprung eller 

historier om där restaurangen ligger belägen. Materialet på alla menyerna är tyngre och 

relativt hårt papper, typsnittet är både i skrivstil och en mer simplare tryckt text, texten är 

ibland även skriven i versaler. Minimalistisk och strukturerad är två ord som kan sammanfatta 

80-talets menyer, många menyer har väldigt lite text på framsidan (se figur 4). Texten är 

nästan alltid centrerad och ibland börjar den på vänster sida och alltid med förrätter. På någon 

meny är texten blandad, förrätter centrerade till vänster, fiskrätter centrerad till höger och 

sedan vegetariska rätter centrerade i mitten. 

  

Svenska är det språk som främst dominerar under 80-talet, det är ofta svenska rubriker och 

beskrivningar. Det finns även spår av amerikansk engelska rubriker och översättning bredvid. 

Det finns en meny där det franska språket dominerar, högst upp står orden i franska och sedan 

under kommer svenska översättningar. Några ord från köksfranskan, namnet på en rätt 
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exempelvis finns i vissa fall kvar och finns med i menyer där det annars endast är skrivet på 

svenska eller amerikanska.  

 

 

Figur 4 Gamle port och Aveny 

  

 

1990-tal 

Menyerna går att beskrivas som en blandning av rörigt och minimalistiskt. Framsidan på de 

flesta av menyerna är avskalade men bilder som är målade av människor eller ett foto på en 

kock kan förekomma på några få av dem. Färgerna blått, rött, grått, svart och vitt är de som 

förekommer mest. Framsidan är ofta väldigt avskalad (se figur 5) till skillnad från insidan, de 

innehåller mycket text och erbjudanden. Restaurangerna börjar i menyerna att framhäva vissa 

rätter mer än andra. Materialet är genomgående av tyngre papper men mer menyer som är av 

tunt papper börjar förekomma, några liknar mer en tidning än en meny. Text och typsnitt är 

genomgående i menyerna i antingen skrivstil och eller en mer simplistisk och mer lättläst 

variant. Största delen av texten är centrerad med förrätter först, om menyn består av två sidor 

är texten ofta till vänster eller i olika spalter (se figur 5). Det finns menyer där texten är mer 

blandad och inte centrerad varken i mitten, vänster eller till höger. Texten hoppar mer och kan 

vara snedställd, lite rörig men ändå uppdelad utifrån förrätter, varmrätter etc.  

Språket är en salig blandning mellan franska, engelska och tyska där det svenska språket i 

övrigt dominerar men har med de andra språken som översättningar. Främst är det engelska 
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som översättning under de svenska namnen som får ta mest plats i menyerna. Det förekommer 

menyer där svenskan däremot inte är dominerande och svenskan kommer in som en 

beskrivning under de nämnda språken, detta i två fall av menyerna där amerikanska 

respektive franska dominerar. Enstaka namn från franskan förekommer fortfarande i 

menyerna.  

 

Figur 5 Anton Bruckners Salonger och Engelen 

    

 

2000-tal 

Framsidan på menyerna är mer plastiga, det är mer fotografier (se figur 6), enklare typsnitt, 

mer avskalade. Färger som förekommer är främst vitt och svart, i några fall rött och grönt. På 

insidan av menyerna är texten i större utsträckning instoppade i “boxar” de har börjat avskilja 

rätterna ifrån varandra med hjälp av exempelvis linjer. Det förekommer fotografier på maten 

och även fotografier på hur det ser ut inne i restaurangens finns med i några få menyer. 

Erbjudanden är väldigt vanligt och även en trerättersmeny som är komponerad ihop av 

restaurangen. Målade bilder har nästan helt försvunnit. Texten är alltid centrerad i mitten eller 

till vänster (se figur 6). Förrätter eller mer lätta rätter skrivs alltid ut först, det finns en meny 

vars rubriker är lodrätt utskrivna på menyn. 

 

Språket är framförallt på svenska, det är i flera fall det förekommer engelska översättningar 

under och i ett fall även tysk översättning. Amerikanska dominerar över det svenska språket i 
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två av menyerna då rätten beskrivs och har ett namn på amerikanska och den svenska 

översättningen under. Franskan kommer in i några fall i form av á la som kan betyda i stil 

med, det finns även med vid några andra få tillfällen när kötträtter beskrivs som filé mignon 

som betyder oxfilé trots att denna betydelse inte står med.  

 

 

Figur 6 Bryggcafét och Wärdshuset Godthem 

   

2010-tal 

2010 speglas av en blandning mellan stora menyer, gärna A3 i många fall (se figur 7) eller 

mindre A5 och några A4. Menyerna kommer även i en del fall med en planka som menyn 

sitter fast på (se figur 7). Framsidan är ofta menyn och därför finns det ingen meny som du 

“öppnar” eller som innehåller flera sidor, utan främst en baksida och en framsida. Färgerna är 

oftast vitt när det kommer till själva pappret och svart text, men även någon fler färg som 

speglar restaurangen, exempelvis ljusblå eller röd. En annan typ av meny där pappret liknas 

mer vid ett “naturpapper” som är lite beige finns och påminner om papper som en kan göra 

själv. Bilderna som förekommer i de olika menyerna speglar ofta råvaror eller djur på ett mer 

lantligt vis. I de flesta fall förekommer det boxar som de olika rätterna är uppdelade i: 

förrätter, varmrätter, efterrätter, ibland även under mer rubriker såsom fisk, kött, fågel. Men 

flera av menyerna från 2010-talet saknar gruppering eller endast gruppering av desserter 

medan kalla och varma rätter står tillsammans. En av menyerna påminner väldigt mycket om 

50-talets stil med mer målande bilder och grön bakgrund. Även om detta inte känns som den 
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genomgående stilen för 2010-talet som i större grad tyder på enkelhet och minimalism med en 

viss finess. Texten är på större delen av menyerna helt centrerad i mitten. Det finns vissa 

menyer som har texten uppdelad i tre spalter och förrätter börjar högst upp till vänster.  

 

Språket på menyerna är till större del på svenska och i många av menyerna är språket helt på 

svenska. Det finns även i flera av menyerna engelska översättningar som oftast uttrycker sig i 

mindre eller kursiverat typsnitt efter den svenska beskrivningen. När det kommer till de 

menyerna som innehåller franska är det väldigt sparsamt med endast någon rubrik på franska 

eller vissa ingredienser, men vissa franska benämningar som använts i flertalet menyer som 

“filét mignon” har försvunnit.   

 

 

Figur 7 Sand och Runt Hörnet 
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6.2 Intervjuer 

 

Tabell 2 Identifierade koder av intervjusvar 

Tema Utformning 

Kategori Vem Förändring Påverkan Viktigt Framtid 

Underkategori Innehåll Utseende Trender Konsumenter Utseende Innehåll 

Koder Kökschef 
Restaurangchef 

Sommelier 
Input från -
medarbetare 

Inhyrd personal 

Grönt 
Dyrare 

 

Personlighet 
Olika stilar 

 

Miljö 
I tiden 

 
 
 
 

Uppskattning 
Förväntningar 

Tydlighet 
Lättläst 
Koncept 
Dynamik 

 

Bra råvaror 
 

Hållbarhet 
Teknik 

Smidighet 
Priset 

Kött på -krogen 
Grönt 

Medvetenhet 

Utifrån att ha kodat intervjuerna delades resultatet upp i olika kategorier, underkategorier och 

sedan koder.  Kategorierna vem, förändring, påverkan, viktigt och framtid togs fram utifrån 

frågorna som ställts. Underkategorierna och koderna som identifierades utifrån svaren togs 

sedan fram, några av dessa är: trender, utseende, konsumenter och innehåll. De koder som 

identifierades resulterade i bland annat: grönt, restaurangchef och hållbarhet.  

 

Vem  

Från kategorin vem så kommer det fram att köket, specifikt kökschefen har stort inflyttande i 

utformningen av menyerna, men att det ofta är fler involverade än köksmästaren själv. 

 

Utdrag ur intervju 3: 

I huvudsakligen så är det jag som gör det. Sedan tar jag input från medarbetare i köket. 

Grunden sätter alltid jag. 

 

I utdraget så kom det fram till att köksmästaren har ett stort inflytande men att även andra 

medarbetare är delaktiga. Men köksmästaren i detta fallet har det slutgiltiga godkännandet. 

 

Förändring 

Förändring i menyer delades upp i två underkategorier, utformning och innehåll. Där 
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innehållet syftar mer på råvarorna som finns på menyn än själva innehållet i texten. 

 

Utdrag ur intervju 6:   

Mer olika stilar idag – mer personlighet – menyerna speglar mer den stil o känsla 

restaurangerna har än förr [...] 

 

Respondenten i utdraget beskriver att personlighet och olika stilar är något som har blivit 

viktigt för restaurangerna. 

 

Påverkan 

I kategorin påverkan så uppkom två underkategorier trender och konsumenter som kan ha en 

påverkan på hur menyer utformas.  

 

Utdrag ur intervju 4: 

[...] Ja eftersom gäster måste uppskatta den mat som vi lagar. Nej eftersom jag lagar den mat 

jag själv tror på i första hand.[...] 

 

Respondenten anser att innehållet i menyn i främsta fall påverkas av respondenten och att 

gästen kommer i andra hand. Men fortfarande finns med i tanken i form av att gästen måste 

kunna uppskatta restaurangen. 

 

Utdrag ur intervju 6: 

[...] klart att tiden vi lever i avspeglar sig på menyerna [...] 

 

I utdraget så anser respondenten att tiden vi befinner oss i påverkar utformningen av menyer 

precis som det påverkar andra saker i människors liv. 

 

Viktigt 

Med kategorin viktigt så var det respondenternas syn på vad de ansåg vara viktigt vid 

utformningen av menyn i fokus, två underkategorier visade sig, innehåll och utseende. 
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Utdrag ur intervju 6: 

Tydlighet – bra uppställning mellan olika rätter [...] Tydliga rubriker [...] många ggr läser 

man i skum nertonad middagsbelysning 

 

Respondenten uttrycker flera gånger att tydlighet är viktigt vid utformningen vid en meny. 

Även flera av de andra respondenterna nämner att tydlighet är viktigt i menyn, men även 

tydlighet i vad restaurangens koncept är, så att gästen vet vad de kan förvänta sig av 

restaurangen. 

 

Framtid 

I kategorin framtid så var det mycket fokus på hållbarhet och grönsaker eller vegetariskt. 

 

Utdrag ur intervju 2: 

Tror att hållbarhet kommer att bli allt viktigare ur alla aspekter i våra liv så även vad som 

erbjuds på restauranger. 

 

I utdraget så diskuterar respondenten att faktorer som hållbarhet blir viktigare i samhället och 

att det kommer påverka även vad som sker på restauranger.   

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Vi åkte till kungliga biblioteket för att direkt komma till källan, vilket betyder att vi fick ta del 

av ett råmaterial. Ingen får ändra i menyerna som finns där vilket menar på att ingen som varit 

där förut kan ha förändrat dem. Vid sammanfattning av resultat valde vi språk som ett fokus 

för att se ifall det har funnits en påverkan från andra länders gastronomi eller kulturer. 

Franskan fick stå för sig själv av den anledningen att det språket fanns med i så pass stor 

utsträckning, vilket blev av intresse för studien. Vi räknade antalet rätter på menyerna, därför 

att det blev tydligt att detta har förändrats med tanke på dagens antal rätter och detta blev 

därför intressant för detta arbete då vi ville se hur pass mycket det förändrats. 

Ett större källmaterial skulle troligen ge denna studie mer trovärdighet, att få mer källmaterial 
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skulle i detta fall vara att vända sig till andra arkiv än det på Kungliga biblioteket. Men 

källmaterialet som samlats in under arbetet anser vi vara tillräckligt för att svara på uppsatsens 

syfte och frågeställningar.      

 

Metoden e-intervju som Bampton & Cowton (2002, s. 3) skriver kunde resultera i en väntetid 

på ett mail upplevde vi hände flera gånger, något som gjorde att sammanställningen av 

resultatet tog längre tid än väntat. Det var även svårt att komma i kontakt med de respondenter 

vi hoppats på då inte alla valde att svara på våra e-post eller inte kunnat ta del av dem. Det 

gjorde att de äldre respondenter vi försökt komma i kontakt med inte blivit en del av 

resultatet. Utifrån de uteblivna svaren har det därför varit svårt att ta reda på hur aktörer i 

restaurangbranschen tänkte när de utformade sina menyer förut. På samma sätt som vi vet de 

faktorer som ligger bakom utformningen idag. Ett annat problem med e-intervju som uppstod 

var att vi inte vet i vilken ordning respondenterna valde att svara på, än om vi strukturerat upp 

det på ett sätt vi önskat. Frågorna kan även ha misstolkats, vilket Bryman (2008, s. 203) 

skriver kan ske vid strukturerade intervjuer. Detta märkte vi när en del respondenter valde att 

fokusera på maten vid utformning av meny, vilka råvaror de använde sig av till exempel. 

Detta är något som hade kunnat förbättras från vår sida med tydliga frågor och mer 

omfattande förklaring kring studien. Vi valde att använda oss av detta material ändå för att vi 

ansåg att det fanns relevant information i svaren. För att förbättra användningen av e-intervju 

kan det ha varit bra att tillägga i mailet att svar behöver komma in inom en snar framtid eller 

istället göra en strukturerad intervju i person för att få svaren direkt. En annan metod som 

hade kunnat vara av relevans är användningen av enkäter. Den metoden hade kunnat ge oss 

fler svar precis som Bryman (2008, s. 229) skriver att, enkäter går att skicka ut till ett större 

antal personer. Detta hade eventuellt kunnat resultera i mer trovärdighet om personer väljer att 

svara samma sak, vilket också ger ett mer omfattande resultat. En annan metod som vi hade i 

åtanke från början men valde bort var kvalitativa intervjuer, det hade gett oss mer detaljerade 

och fylligare svar (Bryman 2008, s. 413). Vi ansåg att respondenterna i flera fall missförstod 

och valde att fokusera på något annat än det vi syftade på med våra frågor. Ifall vi istället 

utfört kvalitativa intervjuer skulle vi kunna leda respondenterna in på de områden som syftet i 

uppsatsen handlar om och även ställa följdfrågor. 

Som en alternativ metodanalys hade vi kunnat använda oss av är grounded theory, metoden 
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påminner mycket om textanalys där kodningen sker på samma sätt. Skillnaden är att grounded 

theory är en mer omfattande analysprocess, denna metod innehåller även en kontinuerlig 

jämförelse mellan de olika begreppen som tas fram. Olika relationer mellan begreppen eller 

kategorier utforskas även och sedan utvecklas hypoteser gällande samband mellan de olika 

kategorierna (Bryman, 2008, s. 513-517). Denna omfattande analys har inte varit en del av 

denna studie men hade kunnat vara ett bra alternativ för att få djupare förståelse för de olika 

begrepp eller koder som tas fram.  

 

Under arbetes gång har författarna varit i kontakt med en hel del personer som kan ha haft 

fördjupad kunskap inom detta område. Vi har bland annat varit i kontakt med exempelvis 

Arméemuset och Grythyttans bibliotek, men ingen information relevant till arbetet att fanns 

för oss. Därför har författarna valt att utesluta vissa områden som sågs vara av relevans till en 

början, exempelvis ute ätandet under och direkt efter kriget och hur det såg ut. 

7.2 Utformning av menyer 

 Användandet av andra språk än svenska har minskat drastiskt, däribland det franska språket 

som var ett stort språk i Sverige under 50, 60, 70 och 80-talet. 

Menyerna från 50- och 60-talet hade en stor del av dem franska som språk i huvudtexten eller 

i alla fall innehöll en stor del av dem någon form av franska i menyn. Vad som är intressant är 

att franska används även på restauranger som tillhör ett annat kök än franskan. Till exempel 

använder sig en till synes grekisk restaurang från 60-talet (se bilaga 2; 60-tal) av franska i 

form av hors d’ œuvre som rubrik för förrätter eller mindre rätter. Restaurangen har grekiska 

på sin meny, trots detta använder de sig av franska namn på rätterna. Ett exempel på detta är 

att grekiskan innehåller ordet mezé, vilket betyder i princip samma sak som hors d’ œuvre. 

  

Anledning till användandet av franskan i menyerna kan bero på att det franska köket har haft 

en stor påverkan på gastronomin i Sverige. Lundqvist (2006, s. 66) skriver att, under 80-talet 

kom det nya franska köket, vilket i detta fall betydde att man tog bort olika moment vid 

servering från matsalen. Det blev större fokus på köket och de la inte längre upp maten ute i 

restaurangen utan i köket bakom stängd dörr. Ferguson (1998, s. 620) förklarar att det franska 

köket har redan sedan 1700-talet haft stor framgång i Europa speciellt inom överklassen. 

Warde och Martens (2000, s. 69) förklarar att en av de flera faktorer som spelar in vid att äta 
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ute är klass och att tidigare var uteätande begränsat av den sociala klassen.    

Då restaurangbesök historiskt sett har varit för speciella tillfällen för eller för de välbärgade 

till vardags. Samt att det franska köket varit i framkanten för överklassen historiskt, då är det 

inte märkvärdigt att restauranger använt sig av franska i sina menyer då det franska språket 

varit en del av den övre sociala klassen. Som Warde och Martens (2000, s. 69) skriver att, ifall 

äta ute har blivit mer vanligt inom alla sociala klasser behöver restauranger nå ut till en större 

kundkrets än tidigare.  

Att använda sig av franska på en fransk restaurang behöver inte heller vara något negativt 

även om gästerna inte förstår franska. Bell et al. (1994, s. 21-22) förklarar när det kommer till 

etnisk mat kan man öka gästens upplevda äkthet av rätterna genom att använda sig utav 

språket från matens ursprungsland i menyn. 

 

Ifall menyn är på franska och gästerna har begränsad kunskap i franska är det viktigt att de får 

den hjälp de behöver. Som Bowen och Morris (1995, s. 8) skriver är personalen på 

restaurangen väldigt viktig när det kommer till att sälja till kunden. Även Yang (2012, s. 

1028) berättar att det är viktigt för personal att få visa sin kunskap till gästen när det gäller att 

sälja med menyn.  

Om personalen på restaurangerna i fråga besatt den kunskap som krävdes för att kunna 

beskriva och hjälpa gästerna igenom menyerna då behövs ingen förkunskap från gästens sida. 

  

De stora influenserna av franska på menyerna som studerades, höll i sig fram till 80-talet, 

under vilket det börjar att minska med franska influenser. Under 2000-talet har det i princip 

helt försvunnit enligt det studerade materialet. Även de restauranger i studien från 2010-talet 

som har uttalat fransk inspiration skriver, förutom menyns rubriker, inte på franska. 

Att franskan inte syns i lika stor utsträckning på menyerna idag kan bero på att Sverige skapat 

sina egna termer när det kommer till mat och fått större intresse kring just detta. Byrkjeflot et 

al. (2013, s. 37) beskriver att, under senaste decenniet har intresset för det nynordiska köket 

ökat markant. Till exempel Noma i Danmark som öppnade i början av 2000-talet, under 2010-

talet rankades Noma som världens bästa restaurang flera år i följd. Byrkjeflot et al. skriver att 

vad som tidigare ansetts vara ett föråldrat och rustikt kök har ökat sitt anseende lokalt och i 

världen. I och med att det nordiska köket fått ett sådant genomslag och ökat sin popularitet 
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både utomlands men även i Sverige bidragit till ökningen i fokus på det lokala och regionala. 

Språket i övrigt förutom franskan och en del engelska, var att tyska som språk fanns 

genomgående i vissa årtionden. Det intressanta gällande detta är att, under 50-talet fanns tyska 

inte som språk. Detta kan utifrån spekulationer bero på att det var precis efter kriget och 

Tyskland var därför inte lika eftertraktat att associeras med. Det hade varit av intresse att se 

hur det såg ut före kriget, om tyska fanns med som språk på de svenska menyerna men utifrån 

urval finns den faktan inte med. Däremot under 60-talet kom det tyska språket tillbaka på 

menyerna, något som kan tyda på att det var alldeles för känsligt språk att använda sig av 

under 50-talet då det var nära inpå kriget. Men under 50- och 60-talet började Västtysklands 

internationella relationer med västvärlden bli bättre.   

  

Mer text och mer bilder upplevdes av oss främst under 50-, 60- och 70-talet utifrån den studie 

vi gjorde, trots att en intervjuperson upplevde det som mer “enkelt” förut och mindre 

personligt (se bilaga 1). Att texten på menyer som fanns förut var mer beskrivande än den 

som finns idag, anser vi kan bero på att restauranger idag använder sig mer av personalen i 

restaurangen. Till exempel för att beskriva sina rätter och sitt koncept framför gästen. Vi tror 

att personal kanske får mer kunskap och utbildning idag på den restaurang de arbetar. Som 

Wansink et al. (2004) skriver, kan beskrivningar på menyn ha en inverkan på gästens 

sensoriska upplevelse. 

Flera intervjupersoner nämner vikten av att en meny ska vara tydlig att förstå (se bilaga 1) 

kanske har att göra med den minimalism som flödar i dagens menyer. Till skillnad från hur 

det kunde se ut tidigare då det var mer rörig text eftersom det fanns mycket fler rätter på 

menyerna vilket gjorde dem svåra att läsa i vissa fall.  

Menyerna från förr ser ut att ha varit mer arbetade och att menyerna kanske var målade för 

hand mer förut än vad de är idag, möjligheten att använda datorer idag till att skapa bilder kan 

vara anledningen till detta. 

 

7.3 Samhället i menyn 

Menyer skulle kunna vara ett sätt att visa vad som pågår i samhället. Utifrån den studie som 

gjorts framkommer det under 50-talet många bilder och teman som går att knyta till 

vikingatiden. Om detta kan bero på att det fanns de som ville hålla fast vid den mentalitet som 
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var innan kriget är inte alldeles otänkbart. Trots att det var direkt efter kriget och något som 

säkert inte uppskattades av alla, tror vi att många hade en idé om hur de ville att samhället 

skulle se ut och visade detta med sina restaurangkoncept som avspeglas i menyerna från den 

tiden. Men skulle sådana typ av motiv finnas på en meny idag skulle det eventuellt associeras 

med nationalistiska rörelser i Sverige, något som troligen inte skulle uppfattas speciellt 

positivt i dagens samhälle. 

Samma gällande den konstform som tog plats under 60-talet, då kubism syntes i menyerna. 

Säkert kan detta bero på att Picasso var en stor konstnär som höll på med just denna sorts 

konst och även var engagerad i fredsrörelsen som tog plats under 50 och 60-talet, detta antar 

vi inspirerade människor. Restauranger tog efter och följde samhällets utveckling, något som 

även sker idag med olika koncept utifrån vad som händer i världen. Ett exempel på att vi kan 

se detta i nutid är miljötänk i att äta till exempel mer grönt och miljösmart, vilket många 

restauranger erbjuder idag.  

  

De förändringar som sker i menyerna tror vi i stort kan bero på att människor och människors 

influenser förändras, det kan vara personliga faktorer såsom att vara vegetarian eller äta 

hälsosamt som Sobal och Bisogni (2009) tar upp. Människors preferenser förändras med tiden 

och med det i åtanke är det tydligt att detta kan vara något som restauranger tar efter och 

utformar sina menyer utifrån. Om det exempelvis är mer vanligt att vara vegetarian, kanske 

inte restauranger väljer att använda bilder av djur på sina menyer när de utformar dem. Detta 

följer då utvecklingen vilket kan resultera i att det blir mer bilder på råvaror av grönsaker och 

de väljer att använda sig av färger och material som är mer “naturligt”. Att menyerna 

förändras utifrån hur vi människor förändras är också ett tecken på att restaurangerna vill ha 

sina menyer uppdaterade om de vill lyckas sälja till sina kunder, vilket vi anser är fallet till 

stor del. Det kommer alltid finnas restauranger som har ett koncept och vidhåller detta trots att 

resterande omgivning förändras och det kommer alltid finnas restauranger som utvecklar 

menyer och koncept efter gästernas vilja att konsumera och köpa. Ett fast koncept kan vara 

bra men en restaurang bör även vara öppen för förändring, vi anser att det behövs förändring 

för att hålla kunder nöjda. Det känns som att desto fler människor som blir mer intresserade 

kring ämnet mat desto större förändringar behövs för att tillfredsställa en gäst. Samtidigt som 

vi idag har känslan av att vi lever i ett samhälle där det kan vara svårt att göra människor 
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nöjda, när många alltid strävar efter mer.  

7.4 Menyn som ett säljverktyg 

Idag skriver forskning att restauranger använder menyn som ett säljverktyg, till exempel som 

Walker (2011, s. 133) nämner kan menyn fungera som en tyst säljpersonal. Detta går inte att 

se på samma sätt 70 år tillbaka, däremot går det utifrån studien av menyer se att efter 70-talet 

började restaurangerna utforma sina menyer med specifika erbjudanden. De började sätta text 

i olika boxar, något som kan ha varit för att lägga fokus på specifika råvaror i menyn som 

restaurangen ville sälja. Detta är något som det endast går att spekulera kring då ingen 

forskning kring detta finns idag. Vi anser att under 50, 60 och 70-talet låg fokus mer på bilder, 

typsnitt och att menyerna skulle se åtråvärda eller i vissa fall rent utav lyxiga i några fall. 

Precis som Magnini och Kim (2015, s. 44–45) skriver påverkar detta oss och ett visst typsnitt 

kan verka lyxigare, precis som tyngden och färgen på ett papper. Det vi själva har kommit 

fram till är att detta påstående stämmer för oss, när vi besökt restauranger och granskat 

menyer har vi ansett att de tyngre menyerna känns helt klart lyxigare än de som är lätta. 

Kanske var det sättet att sälja på förut, men istället för att försöka sälja specifika råvaror kan 

anledningen till detta ha varit att ge restaurangen högre status via utseendet på menyn då det 

ofta ses som restaurangens förlängda arm (Bowen och Morris, 1995, s. 4).  

Vissa inom restaurangbranschen hyr in personal till att utforma sin design när det kommer till 

menyerna, illustratörer som får skapa bilder och speciella typsnitt. Förutom att detta kan bero 

på framgången inom tekniken kan det även vara ett tecken på att restauranger vill göra sina 

menyer mer unika, för att de vill sälja. Om en restaurang anställer någon som arbetar med 

marknadsföring för att formge deras meny kan det vara ett tydligt tecken på att de vill kunna 

sälja så mycket som möjligt. 

  

Idag syns det att menyer ofta speglar restaurangen, det går inte att göra någon klar bedömning 

av hur det såg ut förut då vi inte vet hur själva restaurangen såg ut än om vi kan spekulera 

kring hur de kanske kan ha sett ut utifrån menyernas utseende. Vi tror att restauranger under 

50, 60 och 70-talet ansträngde sig om möjligt ännu mer för att menyn skulle passa in i temat 

som restaurangen hade utseendemässigt, detta baserat på de mer klara färgerna och de allt fler 

bilder som menyerna hade förut, kanske just för att förstärka deras koncept ännu mer. 

Anledningen till att det fanns fler rätter på menyerna kan bero på att restaurangerna helt enkelt 
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ville ha möjligheten att kunna tillfredsställa en större marknad. Än om vi anser att de olika 

koncepten var ganska snarlika varandra när det kommer till vad det fanns för slags rätter på 

menyerna. Idag är det snarare tvärtom, menyer har färre rätter och fler koncept som skiljer sig 

ifrån varandra på ett helt annat sätt. Restauranger använder sina koncept och riktar sig till en 

mer specifik marknad och kan därför överleva på att ha färre rätter på menyn när de vet att de 

som kommer och äter hos dem kommer att tycka om det.  

7.5 Hållbarhet och framtid 

De mönster som observerats genom årtiondena är bland annat att antal rätter på menyerna har 

blivit betydligt färre sett från 50-talet och framåt, detta beror troligen på ekonomiska aspekter. 

Lundqvist (2006) skriver att ekonomin inom restaurangbranschen påverkades, speciellt under 

70-talet. Vilket visar sig i resultatet då antal rätter på menyerna sjunker rejält på 70-talet, från 

i snitt 38 rätter på 60-talet till ett snitt på 24 under 70-talet. I efterhand går det att fråga sig hur 

det var ekonomiskt hållbart i längden vilket det troligen inte var då antalet minskat drastiskt. 

Med den kunskap vi besitter idag skulle det för oss inte finnas som alternativ att ha så många 

rätter på menyn, utifrån den arbetstid som krävs till att förbereda alla dessa rätter. 

Kostnaderna skulle bli för stora att inhandla alla råvaror till varje rätt, samt det svinn som kan 

förekomma då kanske inte alla rätter blir valda av gästerna. Även om restaurangerna förut 

kanske hade som mål att göra alla gäster nöjda och nå ut till hela marknaden av 

restauranggäster så hade detta inte varit ekonomiskt hållbart idag, inte i längden. Utgifterna 

skulle vara alldeles för stora och kanske är det därför utvecklingen sett ut som den gör också, 

färre och färre rätter för varje årtionde för den ekonomiska hållbarheten.  

 
Vad gäller framtiden har många respondenter vid intervjuerna inte nämnt just teknik men flera 

nämner hållbarhet (se bilaga 1), vilket istället för ekonomisk hållbarhet syftar till hållbar 

utveckling, “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (NE, 2017c). Enligt Beldona et al. 

(2013, s. 369) skulle hållbarhet kunna vara att använda sig av e-menyer. Det krävs inte lika 

mycket personal om kunderna själv får styra över sin beställning och papper kommer inte att 

förbrukas på samma sätt. Flera av de intervjuade nämner även att något som är viktigt vid 

utformandet vid en meny är att vara tydlig och att menyn ska vara lättläst. Beldona et al. 

(2013, s. 370) skriver att en e-tablet till skillnad från en pappersmeny kan innehålla mycket 
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mer detaljerade fakta och information om rätterna. En e-tablet meny skulle även i detta fall 

vara smidigt ifall det behövs göras snabba ändringar i sin meny. En av respondenterna som 

nämner just e-tablets kommenterade med “Känns fortfarande inte helt härligt att ha det så – 

tror inte det kommer att slå stenhårt-” (se bilaga 1).  

Vi tror att e-tablets säkert kan ta en större plats i framtiden än vad det gör idag, men mest 

troligt kommer de inte att bli mer populära än de klassiska menyerna du får på ett papper. 

Anledningen till detta antar vi kan bero på att det sett ut som de gjort i snart 70 åren, trots att 

tekniken funnit med oss ett tag. Då det nynordiska köket, som nog handlar om att ta vara på 

de tekniker och råvaror som användes förr, så passar e-tablets inte in i restaurangernas stil och 

koncept och som Walker (2011) skriver så ska menyn spegla just det hos restaurangen. Det 

hade kanske varit av intresse att se hur konsumenter som besöker restauranger idag förhåller 

sig till menyer i form av e-tablets respektive menyer i papper och vad som de anser vara för- 

och nackdelar av båda för att kunna fördjupa sig i det ämnet.  

Även om vegetariska rätter har funnits på i princip alla menyer från 50-talet och framåt har de 

oftast varit under en egen kategori typ grönsaker, grönsaksrätter, eller vegetariskt. Men under 

de senare årtiondena ligger de vegetariska rätterna oftast tillsammans med kött och fiskrätter 

under en kategori varmrätter eller huvudrätter. Vilket i sig tyder på att vegetariska rätter, eller 

rätter baserade på grönsaker är inte något som ligger som något alternativ till kött eller fisk, 

utan ligger istället bara som varmrätt. Att skriva om hur det vegetariska rätterna fått ta plats 

genom olika årtionden och hur de såg ut förut skulle kunna vara ett förslag för framtida 

forskning inom ämnet.  

Precis som många respondenter skriver vid intervjuerna att framtiden troligen kommer handla 

om “hållbarhet” och “grönt” (se bilaga 1) tror vi också att människor blir mer och mer 

medvetna om vad de äter och vilka restauranger de väljer att gå på. Köttkonsumtion har en 

påverkan på miljön och klimatet och att en minskat konsumtion kan ha en stor inverkan 

(Jordbruksverket, 2017). Om tio år kommer nog inte det mest självklara valet vara att gå på en 

köttrestaurang som väljer bort ett miljötänk med menyer som de slänger och byter varje dag. 

Även Tešanović et al. (2016, s. 169) förklarar att gäster i deras undersökning i första hand 

valde rätter som innehöll attributer som ekologiskt eller hälsosamt. 

Trots att e-tablet kanske kan vara ett miljövänligt alternativ till skillnad från att använda sig av 

papper, så ser vi att utvecklingen kommer att ske på annat vis än just genom tekniken. De som 
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arbetar i restaurang blir också mer medvetna om vad och hur de serverar, de får mer och mer 

kunskap och vi tror att användningen av en e-tablet skulle ta bort den kunskapen från 

personalen. Om all information finns på mobilen eller på en e-tablet skulle ingen i 

serveringspersonalen få möjlighet att kommunicera sin skicklighet och det tror vi skulle 

påverka både gäster och restaurangen i helhet negativt, kommunikation behövs för att kunna 

uppskatta varandra. 

8. Slutsats 

Syftet och frågeställningarna besvaras i detta arbete med att menyerna har genomgått en 

förändring från 1950-talet fram till idag. De största anledningarna till detta tror vi kan vara att 

människors preferenser förändras genom att samhället utvecklas vilket bland annat lett till att 

människor har mycket mer information tillgänglig. Dem som idag utformar menyer verkar ha 

människors preferenser i åtanke när de formger en meny och eftersom att samhället är i det vi 

konsumenter lever i, blir det tydligt att det är en faktor som påverkar utformningen. Det 

verkar även ha varit en faktor som spelat en roll under 50-, 60-, 70-, 80-, 90- och 2000-talet 

när menyer formgivits. Menyer har tolkats som mer bearbetade förut, mer bilder, mer färger, 

mer rätter och influenser i språk från andra länder. Idag ligger fokus i menyerna kring det 

enkla, färre rätter, färre bilder och färre influenser från andra språk. Att restauranger vill 

spegla sina koncept utifrån restaurangens menyer har varit genomgående genom alla 

årtionden och ser likadant ut idag som på 1950-talet. I och med förändringarna av ekonomin 

runt 70 och 80-talet började erbjudanden kom in i bilden och var även den tidpunkt när 

restauranger ville börja sälja specifika rätter. Innan dess verkade det handla om att kunna 

tillfredsställa alla kunder och därför ha många rätter på menyerna, vilket inte längre verkar ha 

varit ekonomiskt genomförbart. Med den utveckling som finns gällande teknik så har tekniken 

haft en tydlig påverkan i utformning av menyerna. Vi har däremot svårt att se att tekniken 

kommer att konkurrera ut den klassiska pappersmenyn i framtiden och därför ser vi att den 

kommer kvarstå även om 10år.  
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 intervjusvar 
 

Intervju 1  
 
Vem utformar/utformade menyn på er restaurang?  
Jag och Marie och de andra kockarna 
 
Om det är du som utformar eller utformade menyn, när utformade du din första meny?  
Den utformades i tillsammans med andra i köket på Petri pumpa typ 1997 vilket är bra om 
man önskar en teamkänsla 
 
Vad är största förändringen sedan du först började utforma menyer? 
Bättre råvaru kännedom och ekonomi 
 
Påverkar konsumenter och trender den som utformar menyn?  
Ja det gör den nog till viss mån men också sätta tränder. 
 
Vad anser du vara viktigast vid utformningen av menyer?  
Helheten 
 
Vad tror du kommer vara största förändringen på en meny om tio år?   
Spårbarheten ökar och medvetenheten kring råvaran. 
 
Intervju 2 
 
Vem utformar/utformade menyn på er restaurang? 
Kockarna i samarbete med sommelier. 
 
Om det är du som utformar eller utformade menyn, när utformade du din första meny? 
1990 
Vad är största förändringen sedan du först började utforma menyer? 
Vi arbetade på samma vis under hela nittiotalet, därefter har jag inte utformat menyer.  
Påverkar konsumenter och trender den som utformar menyn? 
Absolut, deras förväntningar och önskningar är viktiga för restaurangen. Då det är de som är 
köpare och måste ju vilja ha det som restaurangen erbjuder, så att säga. 
Vad anser du vara viktigast vid utformningen av menyer? 
Att gästen förstår och blir sugen samt att det faktiskt stämmer överens med vad köket 
levererar. 
 



ii 
 

 

 
Vad tror du kommer vara största förändringen på en meny om tio år? 
Svår fråga, tror att hållbarhet kommer att bli allt viktigare ur alla aspekter i våra liv så även 
vad som erbjuds på restauranger. 
 
Intervju 3 
 
Vem utformar/utformade menyn på er restaurang?    
I huvudsakligen så är det jag som gör det. Sedan tar jag input från medarbetare i 
köket. Grunden sätter alltid jag. 
 
Om det är du som utformar eller utformade menyn, när utformade du din 
första meny?  
Helt ensam, 1999. Tillsammans med andra, 1994. 
 
Vad är största förändringen sedan du först började utforma menyer?   

Råvarorna är otroligt mycket dyrare är största problemet 

 

Påverkar konsumenter och trender den som utformar menyn?   
Kunden är alltid i fokus, så på det sättet ja. Trender knappast. 
 
Vad anser du vara viktigast vid utformningen av menyer? 
Dynamiken i menyn, kundfokuset och restaurangens DNA 
 
Vad tror du kommer vara största förändringen på en meny om tio år?  

Troligen större inslag av vegetarisk mat än idag, vissa råvaror tror jag helt kommer 
försvinna av flera anledningar, generellt aningen större fokus på vad vi stoppar i oss 
 
Intervju 4 
 

Vem utformar/utformade menyn på er restaurang?    
Jag 
 
Om det är du som utformar eller utformade menyn, när utformade du din 
första meny?  
Säkert 10 år sen 
 
Vad är största förändringen sedan du först började utforma menyer?  
Betydligt mycket mer grönsaker på menyn 
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Påverkar konsumenter och trender den som utformar menyn?   
Ja och nej. Ja eftersom gäster måste uppskatta den mat som vi lagar. Nej eftersom 
jag lagar den mat jag själv tror på i första hand. Sen kan jag ändra mig om någon rätt 
inte säljer eller uppskattas 
 
Vad anser du vara viktigast vid utformningen av menyer? 
Val av råvara. Ursprung och att du som gäst vet att det är en sjyst råvara du ska 
betala för. 
 
Vad tror du kommer vara största förändringen på en meny om tio år?  
Priset. Mat måste börja kosta annars har vi inget jordbruk kvar. Tror kött kommer 
vara något vi äter på krogen och vi äter mer grönt hemma men även krogmenyerna 
kommer vara mer åt det vegetariska hållet 
 
Intervju 5 
 
Vem utformar/utformade menyn på er restaurang?  
Det gjorde jag till större delen.   
 
Om det är du som utformar eller utformade menyn, när utformade du din första 
meny?            
1970 
 
Vad är största förändringen sedan du först började utforma 
menyer?                                          
Den stora förändringen skedde nog i och med att datorn började  
användas 
 
Påverkar konsumenter och trender den som utformar menyer? 
Ja – tidigare var det så 
 
Vad anser du vara viktigast vid utformningen av menyer?  
Att den var tydlig – förståelig och lättläst 
 
Vad tror du kommer vara största förändringen på en meny om tio 
år?                                         
 Säkerligen kommer datatekniken att påverka 
 
Intervju 6 
 
Vem utformar menyn på er restaurang? 
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Menyn är framtagen av Priority som gjort själva stilen o maneret. Maneret & känslan kommer 
från värdeord och stil på vår matsal o hotell.  
Resturangen har sin egen layout o hotellet sitt eget formspråk. 
 
 
Om det är du som utformar menyn, när utformade du din första meny? 
Jag var med och gjorde layout o omslag till min första meny 1995 
 
Vad är största förändringen sedan du först började utforma menyer? 
Mer olika stilar idag – mer personlighet – menyerna speglar mer den stil o känsla 
restaurangerna har än förr. Mer klassiska menylösningar förr 
 
Påverkar konsumenter och trender den som utformar menyn? 
Absolut – klart att tiden vi lever i avspeglar sig på menyerna samtidigt som de även gör det på 
inredning o mode överlag. 
Vad anser du vara viktigast vid utformningen av menyer? 
Tydlighet – bra uppställning mellan olika rätter så man fattar om det är för/varmrätt/ 
desserter/sidorätter etc. Tydliga rubriker, inte för liten text – många ggr läser man i skum 
nertonad middagsbelysning 
 
Vad tror du kommer vara största förändringen på en meny om tio år? 
En del har börjat med i-pads o digitala bordslösningar. Känns fortfarande inte helt härligt att 
ha det så – tror inte det kommer att slå stenhårt-. 
För 15 år sedan var det väldigt bra kvalité om man hade läderombundna menyer med 
prägling. Men det finns nästan bara på vinkällarlistor numera. Idag är man snabbare att byta 
stil än förr. Tror också att menyerna idag o framåt än mer blir tydligare mot att spegla 
restaurangens känsla – inte bara i rätterna utan även val av papper, omslag, storlek, lätthet att 
snabbt o enkelt kunna byta o printa nya menyer vid ändringar i högre grad än tidigare. 
Vissa menyer kör mat- och dryckeskombos direkt i menyn – tror att det passar mer på ställen 
med mer oerfaren personal & gäster som inte är helt vana att själv kunna kombinera ihop mat 
och vin. 
 
 
 
 

10.2 Bilaga 2 bilder på menyer 

10.2.1 Urval bilder på menyer 

Valet av bilder är baserat på att de representerar till stor del hur menyerna såg ut för 

respektive årtionde.  
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