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Sammanfattning 
 
Att utforma en framgångsrik och vinstgivande restaurangmeny kräver såväl kunskap som 

erfarenhet inom restaurangbranschen. En meny är inte bara en lista över maträtter utan även ett 

försäljningsverktyg som kräver att den tänkta målgruppen tas i beaktande. Då språkbruket utgör 

en viktig del i hur en meny tas emot av gästen, är det viktigt att som menyskrivare vara 

medveten om språkets betydelse för att skapa en framgångsrik meny. Inom Restaurang- och 

Livsmedelsprogrammet ska, enligt Skolverket, eleverna ”få förutsättningar för att kunna 

sammanställa menyer ”(Skolverket4). Dock ges lärarna få riktlinjer gällande hur undervisningen 

i detta ämne ska genomföras och ett stort ansvar läggs på den enskilda läraren som förväntas ha 

detaljkunskap i menyskrivande. För att bidra till fördjupad kunskap i menyskrivande, som kan 

ligga till grund för undervisning, är syftet med denna studie att undersöka hur 60 restauranger 

använder sig av språket då de utformar menyer. I mer detalj genomfördes studien genom att 

analysera data från ett egenhändligt sammanställt s.k. korpus bestående av 30 menyer från de 

högst rankade restaurangerna i Sverige och 30 menyer från restauranger som inte hör till de 500 

högst rankade i Sverige. Studien undersökte hur de mest frekvent förekommande form- och 

innehållsorden användes i menyerna; likheter och skillnader i hur de två restaurangkategorierna 

använde dessa ord undersöktes sedermera. Vidare diskuterades hur resultaten kan bidra till att 

ge en grund för läraren i utformningen av undervisningen av menyskrivande.  

 

Studiens resultat visar att de mest frekvent förekommande formorden tillhör ordklasserna 

prepositioner och konjunktioner. I menyerna hade dessa ord främst tre funktioner: att länka 

ihop två eller flera ingredienser (potatis och dill); att beskriva vilket rumsligt förhållande två eller 

fler ingredienser har i förhållande till varandra (gös i porterskum) eller att beskriva varifrån en 

ingrediens kommer: (löjrom från Kalix; terrine på halstrad anklever). De mest frekvent 
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förekommande innehållsorden presenterar dyra och lyxiga råvaror så som ”löjrom” och 

”tryffel”, samt önskvärda tillagningssätt så som ”hemlagad”. Gällande skillnader och likheter 

mellan de två restaurangkategorierna visar resultaten att de flesta formord används på ett 

likartat sätt av båda kategorierna. Tydliga skillnader återfinns mellan hur restaurangkategorierna 

använder sig av innehållsord, då de lägst rankade restaurangerna ofta vill lyfta fram innehållsord 

som anspelar på klassiska rätter och tillagningsmetoder, medan de högst rankade till en större 

utsträckning önskar få menyn att framstå som innovativ och nytänkande. Sammantaget visar 

studien på vikten av att anpassa menyn efter restaurangens målgrupp: Om restaurangens 

målgrupp förväntar sig en klassisk meny, snarare än en innovativ, då bör även menyn vara 

skriven med ordval – formord såväl som innehållsord – typiska för en sådan meny. Det är 

viktigt att eleverna besitter kunskap om skillnader mellan olika typer av restauranger och hur 

detta bör avspeglas i deras respektive menyer, något som denna studie kan bidra till ökad 

förståelse av. 

Nyckelord 
Meny, Yrkeslärare, Måltidsupplevelse, Restaurang- och Livsmedelsprogrammet, Restaurang. 

 

Abstract 
Composing a successful and profitable restaurant menu requires knowledge of the industry and years 

of experience. A menu is not merely a list of courses; it is also a sales tool that requires  

the restaurant’s target group of guests to be taken into account. Since language use plays an 

important role in how the menu is perceived by the guests, it is important for the menu composer to 

be aware of the importance of language in creating a successful menu. The Swedish National Agency 

for Education states that students enrolled in “Restaurang- och Livsmedelsprogrammet” are to be 

provided with the tools necessary for composing menus (Skolverket4). However, very few guidelines 

on how this should be accomplished are provided for the teachers, and the responsibility of knowing 

enough about menu composition is handed over to the teachers. Then, in order to further deepen 

our knowledge about menu composition and contribute to the teaching of menu composition, the 

aim of this study is to investigate language use in 60 restaurant menus. In more detail, data from a 

tailor-made corpus consisting of 30 menus collected from the highest ranked restaurants in Sweden 

and 30 menus from restaurants that do not belong to the 500 highest ranked restaurants were 

analyzed. The most frequently occurring grammatical words and lexical words in the corpus were 

investigated; differences and similarities regarding how the restaurants belonging to each of the two 

categories used these words were subsequently investigated. A discussion of how the results might 

help teachers teach menu composition is furthermore included.  

 

The results of the study show that the most frequently occurring grammatical words belong to two 

types of word classes: prepositions and conjunctions. In the menus, these words had three main 
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functions: to link together two or more ingredients (potatoes and dill); to describe a spatial 

relationship between two or more ingredients in relation to each other (pike-perch in foam of 

porter); or to describe the origin of the ingredients (bleake roe from the city of Kalix; terrine made of 

fried foie gras). The most frequent lexical words presented expensive and luxurious ingredients, such 

as “bleake roe” and “truffle”, or how something is made, for example “home-made”. With regard to 

differences and similarities between the two categories of restaurants, the results show that the vast 

majority of the grammatical words were used in a similar way by both categories. Clear differences 

were, however, found with respect to the lexical words, as the lowest ranked restaurants generally 

wished to emphasize more classic courses and cooking methods, while the highest ranked 

restaurants seemingly tended to try to make their menus appear innovative and avant garde. All in 

all, the results of the study point to the importance of adapting the menus to attract the restaurant’s 

target group of guests: If the target group expect a classic menu rather than an innovative menu, the 

menu then has to be written using both grammatical and lexical words typical of such a menu. It is 

important that students have knowledge of differences and similarities between different types of 

restaurants and how this ought to be represented in the menus, which is something that the results 

of this study could serve to increase students’ knowledge of. 

Key Words  

Menu, Vocational studies teachers, Restaurant experience, Restaurang- och Livsmedelsprogrammet, 
Restaurant. 
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Sammanfattning 
Att utforma en framgångsrik och vinstgivande restaurangmeny kräver såväl kunskap som erfarenhet 

inom restaurangbranschen. En meny är inte bara en lista över maträtter utan även ett 

försäljningsverktyg som kräver att den tänkta målgruppen tas i beaktande. Då språkbruket utgör en 

viktig del i hur en meny tas emot av gästen, är det viktigt att som menyskrivare vara medveten om 

språkets betydelse för att skapa en framgångsrik meny. Inom Restaurang- och 

Livsmedelsprogrammet ska, enligt Skolverket, eleverna ”få förutsättningar för att kunna sammanställa 

menyer ”(Skolverket4). Dock ges lärarna få riktlinjer gällande hur undervisningen i detta ämne ska 

genomföras och ett stort ansvar läggs på den enskilda läraren som förväntas ha detaljkunskap i 

menyskrivande. För att bidra till fördjupad kunskap i menyskrivande, som kan ligga till grund för 

undervisning, är syftet med denna studie att undersöka hur 60 restauranger använder sig av språket då 

de utformar menyer. I mer detalj genomfördes studien genom att analysera data från ett egenhändligt 

sammanställt s.k. korpus bestående av 30 menyer från de högst rankade restaurangerna i Sverige och 

30 menyer från restauranger som inte hör till de 500 högst rankade i Sverige. Studien undersökte hur 

de mest frekvent förekommande form- och innehållsorden användes i menyerna; likheter och 

skillnader i hur de två restaurangkategorierna använde dessa ord undersöktes sedermera. Vidare 

diskuterades hur resultaten kan bidra till att ge en grund för läraren i utformningen av undervisningen 

av menyskrivande.  

 

Studiens resultat visar att de mest frekvent förekommande formorden tillhör ordklasserna 

prepositioner och konjunktioner. I menyerna hade dessa ord främst tre funktioner: att länka ihop två 

eller flera ingredienser (potatis och dill); att beskriva vilket rumsligt förhållande två eller fler 

ingredienser har i förhållande till varandra (gös i porterskum) eller att beskriva varifrån en ingrediens 

kommer: (löjrom från Kalix; terrinen på halstrad anklever). De mest frekvent förekommande 

innehållsorden presenterar dyra och lyxiga råvaror så som ”löjrom” och ”tryffel”, samt önskvärda 

tillagningssätt så som ”hemlagad”. Gällande skillnader och likheter mellan de två 

restaurangkategorierna visar resultaten att de flesta formord används på ett likartat sätt av båda 

kategorierna. Tydliga skillnader återfinns mellan hur restaurangkategorierna använder sig av 

innehållsord, då de lägst rankade restaurangerna ofta vill lyfta fram innehållsord som anspelar på 

klassiska rätter och tillagningsmetoder, medan de högst rankade till en större utsträckning önskar få 

menyn att framstå som innovativ och nytänkande. Sammantaget visar studien på vikten av att anpassa 

menyn efter restaurangens målgrupp: Om restaurangens målgrupp förväntar sig en klassisk meny, 

snarare än en innovativ, då bör även menyn vara skriven med ordval – formord såväl som 

innehållsord – typiska för en sådan meny. Det är viktigt att restaurangelever besitter kunskap om 

skillnader mellan olika typer av restauranger och hur detta avspeglas i deras respektive menyer, något 

som denna studie kan bidra till ökad förståelse av. 
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Summary in English 

Composing a successful and profitable restaurant menu requires knowledge of the industry and years 

of experience. A menu is not merely a list of courses; it is also a sales tool that requires  

the restaurant’s target group of guests to be taken into account. Since language use plays an important 

role in how the menu is perceived by the guests, it is important for the menu composer to be aware 

of the importance of language in creating a successful menu. The Swedish National Agency for 

Education states that students enrolled in “Restaurang- och Livsmedelsprogrammet” are to be 

provided with the tools necessary for composing menus (Skolverket4). However, very few guidelines 

on how this should be accomplished are provided for the teachers, and the responsibility of knowing 

enough about menu composition is handed over to the teachers. Then, in order to further deepen 

our knowledge about menu composition and contribute to the teaching of menu composition, the 

aim of this study is to investigate language use in 60 restaurant menus. In more detail, data from a 

tailor-made corpus consisting of 30 menus collected from the highest ranked restaurants in Sweden 

and 30 menus from restaurants that do not belong to the 500 highest ranked restaurants were 

analyzed. The most frequently occurring grammatical words and lexical words in the corpus were 

investigated; differences and similarities regarding how the restaurants belonging to each of the two 

categories used these words were subsequently investigated. A discussion of how the results might 

help teachers teach menu composition is furthermore included.  

 

The results of the study show that the most frequently occurring grammatical words belong to two 

types of word classes: prepositions and conjunctions. In the menus, these words had three main 

functions: to link together two or more ingredients (potatoes and dill); to describe a spatial 

relationship between two or more ingredients in relation to each other (pike-perch in foam of porter); 

or to describe the origin of the ingredients (bleake roe from the city of Kalix; terrine made of fried foie 

gras). The most frequent lexical words presented expensive and luxurious ingredients, such as “bleake 

roe” and “truffle”, or how something is made, for example “home-made”. With regard to differences 

and similarities between the two categories of restaurants, the results show that the vast majority of 

the grammatical words were used in a similar way by both categories. Clear differences were, 

however, found with respect to the lexical words, as the lowest ranked restaurants generally wished to 

emphasize more classic courses and cooking methods, while the highest ranked restaurants seemingly 

tended to try to make their menus appear innovative and avant grade. All in all, the results of the 

study point to the importance of adapting the menus to attract the restaurant’s target group of guests: 

If the target group expect a classic menu rather than an innovative menu, the menu then has to be 

written using both grammatical and lexical words typical of such a menu. It is important that chef 

students have knowledge of differences and similarities between different types of restaurants and 

how this is represented in the menus, which is something that the results of this study could serve to 

increase students’ knowledge of. 
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Abstract 
Att utforma en framgångsrik och vinstgivande restaurangmeny kräver såväl kunskap som erfarenhet 

inom restaurangbranschen. Språkbruket utgör en viktig del i skapandet av en meny. Denna studie 

undersöker hur 60 restauranger använder sig av formord och innehållsord med hjälp av data från ett 

egenhändligt sammanställt s.k. korpus. Resultaten visar att restauranger använder sig av formord 

främst för att länka ihop ingredienser och att de mest frekvent förekommande innehållsorden 

presenterar dyra och lyxiga råvaror. Tydliga skillnader kan återfinnas i hur restauranger använder sig 

av innehållsord: Å ena sidan kan innehållsorden användas för att skapa en meny som anspelar på 

klassiska rätter och tillagningsmetoder, å andra sidan kan de användas för att få en meny att framstå 

som innovativ och nytänkande. Det är viktigt att restaurangelever besitter kunskap om skillnader 

mellan olika typer av restauranger och hur detta avspeglas i deras respektive menyer, något som 

denna studie kan bidra till ökad förståelse av. 

Nyckelord: 
Meny, Yrkeslärare, Måltidsupplevelse, Restaurang- och Livsmedelsprogrammet, Restaurang. 
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Förord 
Inom min yrkesverksamma tid som kock på flertalet restauranger i Sverige har jag kommit i kontakt 

med menyskrivande och blivit nyfiken på att studera hur olika typer av restauranger formulerar sig då 

de beskriver matträtter i menyer. Min personliga uppfattning har varit att många yrkesverksamma 

kockar inom restaurangbranschen saknat kunskap i att skriva menyer, så även jag, då 

restaurangskolans undervisning i ämnet inte varit tillräcklig. Som blivande yrkeslärare fanns därmed 

en önskan att dels förstärka mina egna kunskaper i menyskrivande men även, i och med detta arbete, 

bidra till en utveckling av undervisningen i menyskrivande på Restaurang- och 

Livsmedelsprogrammet.  

Avslutningsvis vill jag skicka ett tack till min handledare Adrian Ratkic på Linnéuniversitetet samt 

min sambo Tove som stöttat mig under arbetet på detta examensarbete.  
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1. Introduktion 
Restaurangbranschen präglas av stora skillnader mellan olika typer av restauranger, där 

ambitionsnivån och den tänkta målgruppen av gästerna kan variera. Men oavsett om det är 

en kvarterskrog eller en gourmetrestaurang finns behovet att mot gästen exponera varan i 

form av mat och dryck. En stor del i denna exponering sker genom att utforma 

restaurangens meny och presentera denna för gästen. En meny i sig själv är inte mer än en 

lista där maträtter presenteras men för att planera en framgångsrik och vinstgivande meny 

för en restaurang krävs lång erfarenhet och stor kunskap inom yrket där det är viktigt att 

tänka på vilken målgrupp man vänder sig till och därmed vilket språkbruk man bör ta i 

beaktande (McVety et. al, 2001 s. 2). 

 

Inom den Svenska gymnasieskolan undervisas elever inom gymnasieprogrammet 

Restaurang- och Livsmedel, där målsättningen är att eleverna, efter avslutat examen, ska 

kunna gå ut i restaurangbranschen och vara anställningsbara. För att uppfylla denna 

målsättning krävs bl.a. att eleverna får tillgodogöra sig tillräckligt med kunskaper kring hur 

man skapar en restaurangmeny (Skolverket 1; Skolverket 2). Dock ger Skolverket få 

riktlinjer kring hur undervisningen kring menyskapande ska bedrivas och belyser inte vilken 

roll som menyn fyller hos en restaurang. I och med detta faller ett stort ansvar på läraren att 

ha den kunskap som krävs för att veta hur en meny utformas. 

 

Som läraren behöver man då vara tillräckligt insatt i ämnet för att veta dels vilken betydelse 

menyn har för en restaurang och dels hur man skapar en vinstgivande meny, med fokus på 

språk såväl som den tänkta målgruppen av gäster. För att få en djupare förståelse av hur 

restaurangmenyer är uppbyggda ämnar detta arbete att undersöka hur 60 restauranger 

använder sig av språket då de utformar restaurangmenyer. 
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2. Bakgrund 
Människan har alltid haft en komplex relationen gentemot mat, där mat inte bara har 

fungerat som föda utan även som en symbol att samlas kring för att socialisera 

(Bearsdsworth & Keil, 1997 s.13-33). Redan under antiken hade grekerna och romarna 

välutvecklade sociala traditioner kring måltiden och hur man samlades kring dessa. Där 

överklassen bjöd vänner på måltider i sina hem där man i lugn och ro kunde diskutera 

politik, kärlek och sport medan underklassen ofta spenderade måltiden i ett gatkök utanför 

hemmen då dessa måltider var billigare än att tillaga maten i hemmet (Gerö, 2008 s.175-

184). Visserligen har vårt sätt att producera råvaror, transportera, tillaga och konsumera 

dessa utvecklats sedan antiken och vanor kring att äta ute må ha förändrats, men måltiden 

fungerar fortfarande som en samlingsplatts för människor och handlar om så mycket mer 

än att bara konsumera föda (Bearsdsworth & Keil s.47-64). 

 

Vad vi anser vara god mat och på vilket sätt denna ska konsumeras påvekas av flera olika 

sociala normer och förväntningar. Som barn lär man sig tidigt vad man får och inte får göra 

kring en rad olika social företeelser så även vad man bör äta och inte äta (De Swaan, 2003 

s.20-21). Hur många barn har inte ätit en daggmask? Trots att en daggmask inte alls är ett 

farligt födoämne för kroppen har barnet snabbt lärt sig att det inte är accepterat att äta den. 

I vissa kulturer är det helt enligt normen att äta katter och kycklingfoster medan detta skulle 

vara helt oacceptabelt i andra kulturer. Vi blir alla påverkade av en mängd olika social 

normer och kulturer så som nationalitet, klasstillhörighet, ålder, hemort, vänner, kön och 

familj. Enligt talesättet heter det att man inte bara äter med munnen utan även med ögonen, 

vilket betyder att maten ska se aptitlig ut. Bearsdsworth & Keil (1997) går dock ett steg 

längre och säger att vi även äter med huvudet och menar att vad vi äter och hur vi 

konsumerar maten påverkar vår sociala roll, vilka vi identifiera oss med och hur vi uppfattar 

oss själva.  

 

Det finns flera faktorer som avgör om en restauranggäst är nöjd med maten men den 

avgörande faktorn är om det som serveras uppfyller gästens förväntningar. Som tidigare 

nämnt påverkas vår uppfattning om vad som är god mat och inte god mat utifrån våra 

kulturella referenser, vilket även påverkar vår syn på den mat vi äter på restauranger. Gästen 

har kulturella referenser om hur maten bör vara och bildar sig en förväntan om hur den 

både bör se ut och smaka. Språket i en meny skapar, hos gästen, en bild av hur måltiden 

kommer vara. Detta kan restaurangen, genom menyn, antigen förstärka genom att beskriva 
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rätterna på ett traditionellt sätt vilket gästen är van vid eller väcka nyfikenhet genom att 

beskriva rätterna på ett nytt och annorlunda sätt som fångar gästens nyfikenhet. Dock 

menar Klosse et. al (2004) att den viktigaste faktorn som avgör om gästen kommer att vara 

nöjd med maten eller inte helt beror på om maten kunde leva upp till de förväntningar som 

gästen fick då den läste menyn. Utifrån detta kan det anses att språket i en restaurangmeny 

har en framträdande roll i skapandet av en framgångsrik måltidsupplevelse. Språkets stora 

betydelse framhävs även av Professor John Walker vid University of San Diego och 

Professor Emeritus Donald Lundberg vid California State University Pomona (2001, s.180) 

som menar att menyn är den viktigaste faktorn i en restaurangupplevelse.  

 

Restaurangmenyn  

En meny är i grunden bara en lista på maträtter, men att utforma en framgångsrik och 

vinstgivande meny för restaurangbranschen kräver stort yrkeskunnande och lång 

erfarenhet. Skillnaden mellan att skapa en meny för hemmet där familjens måltid 

presenteras och att skapa en meny för en framgångsrik restaurangverksamhet ligger i att 

restaurangmenyn inte bara är sammansatt genom att lista maträtter. 

För att skriva en framgångsrik restaurangmeny behöver flera aspekter analyseras: 

menyskrivaren behöver inte bara göra en målgruppsanalys, utan det krävs även att denna tar 

aspekter så som restaurangens läge, typ av verksamhet, personalens kunskapsnivå, typ av 

utrustning, restaurangens ekonomi, konkurens gentemot andra verksamheter, vilken årstid 

det är och vilken tid på dygnet maten ska serveras (McVety et. al 2001 s. 2-3). Det finns 

oräkneliga sätt som dessa olika faktorer sedan kan bindas samman på och menyns 

konstruktion begränsas endast av den fantasi som finns hos menykonstruktörer. 

Gemensamt för menyer är att budskapet förmedlas med hjälp av text, vilket innebär att 

menykonstruktörens kunskaper i hur språket är uppbyggt och hur detta ska användas för 

att nå mottagaren, i form av gästen, blir viktiga (Klosse et al. 2004). 

 

Restaurang- och Livsmedelsprogrammet 

Den restaurangutbildning som bedrivs i Sverige idag sker i huvudsak i gymnasieskolan och 

då inom Restaurang- och Livsmedelsprogrammet. Målsättningen med utbildningen är att 

eleverna, efter avslutad examen ska vara anställningsbara inom restaurangbranschen. 

Betoningen ligger på att eleverna ska få möjligheten att tillgodogöra sig tillräckligt med 

kunskaper inom ämnet för att kunna skapa en helhet kring måltidsupplevelsen (Skolverket 

1;Skolverket 2). För att skolorna ska uppnå detta mål i sin undervisning har Skolverket 
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utformat olika kurser där eleven ska få möjlighet att tillgodogöra sig, för 

restaurangbranschen, viktiga moment. Dock detaljstyr inte Skolverket hur kurserna ska 

planeras eller genomföras utan fokuserar i stället på att skapa riktlinjer i form av kursmål, 

som eleverna ska uppnå för att klara kurserna. I och med avsaknaden av detaljstyrning läggs 

ett stort ansvar på respektive lärare att, utifrån sin branschkunskap, veta vilken kunskap 

som är av betydelse för eleverna att lära sig (Skolverket3). Svårigheter kan här uppstå i och 

med att restaurangbranschen är mångfacetterad med flertalet olika typer av yrkeskategorier 

och yrkesval. Som innebär att det kan vara svårt för lärare att ha tillgodogjort sig tillräckligt 

stor kunskap kring alla de olika delar som yrket innebär, under sin yrkesverksamma tid. 

Vilket i värsta fall kan resultera i att eleverna inte får tillräcklig kunskap i alla delar av yrket. 

 

Meny i undervisningen 

Som tidigare nämnts fyller menyn en framträdande roll i skapandet av en bra 

måltidsupplevelse. Menyskapande som ämnen i skolan ges inte som en egen kurs, utan 

skolverket har valt att förlägga detta inom ramen för två olika kurser. Den ena kursen är en 

programinriktningsgemensam kurs i årskurs 1, Närings- och Livsmedelskunskap, där målet 

kring menyskapande är att eleverna ska ”få förutsättningar för att kunna sammanställa 

menyer ”(Skolverket4). Målet för menyskapande i den andra kursen, Servering 1, är att 

eleverna ska få ”färdigheter i att utforma matsedlar och kunskaper om deras uppbyggnad 

”(Skolverket5). Dock ligger den senare kursen inom serveringsprogrammet vilket resulterar 

i att det bara är serveringseleverna som får denna extra menyskapar undervisning. Vilket 

innebär att de elever som inte valt servering som huvudämne med största sannolikhet 

kommer gå ut skolan utan dessa kunskaper. Bör mer tid läggas kring elever i årskurs 1 för 

att stärka allas färdigheter i menyskapande eller bör serveringspersonalen ha större 

kunskaper om menyn? Tydligt är i alla fall att menyskapande bör vara en viktig del i 

undervisningen och då språket i en meny är av största betydelse för hur en gäst uppfattar 

sin måltidsupplevelse bör detta ingå som en central del i undervisningen av menyskrivande. 

 

Form- och Innehållsord 

Varje restaurangmeny är uppbyggd av text, där varje ord antingen är ett formord eller ett 

innehållsord. Inom den svenska grammatiken delas varje ord in i en ordklass, vilka 

beskriver ordets funktion i språket. Exempelvis kan det vara ett substantiv, som namnger 

ingredienser (till exempel oxfilé, sås) eller ett adjektiv, som beskriver en ingrediens (till 
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exempel vit, klassisk). Ett ord kan även vara en konjunktion som binder ihop två 

ingredienser (till exempel eller, och) eller en preposition som beskriver en ingrediens 

förhållande till en annan (till exempel på, i). Oavsett vilken typ av ordklass ordet i fråga 

tillhör är det antingen ett så kallat formord: ett ord som inte har någon självständig 

betydelse, utan vars betydelse ges av sammanhanget (till exempel på, i, och), eller ett så 

kallat innehållsord: ett ord med egen betydelse (till exempel bord, gå, snabb)(Ljung & 

Ohlander, 1988).  

 

White Guide 

Restaurangguiden White Guide skapades år 2004 genom en samslagning av de två största 

restaurangguiderna i Sverige, 199 bord och Vägarnas Bästa, och har sedan dess getts ut en 

gång per år. Guiden testar årligen 800 restauranger och presenterar närmare 500 av dessa 

med bedömningspoäng kring kvaliteten på mat och service där 30 restauranger utmärker sig 

extra mycket och därmed blir listade på två så kallade mästarlistor (White Guide, 2012). För 

att White Guide ska ge en restaurang en plats på en mästarlista krävs att restaurangen har 

ett kök som kan ”prestera mycket intressant och ofta nyskapade matlagning på högsta 

restaurangnivå i Sverige” samt att ”helhetsupplevelsen är på hög nivå”(White Guide, 2012). 

I denna studie kommer menyer från restauranger som har placerat sig på White Guide:s 

lista och från restauranger som inte kvalificerats sig till denna lista att ingå i 

undersökningen. En mer utförlig beskrivning av vilka restaurangers menyer som har 

analyserats följer i stycke 4.2 Urval. 
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3. Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna undersökning är att, genom en kvantitativ och kvalitativ studie av menyer 

från 60 svenska restauranger med olika målgrupper, undersöka hur menyer är utformade 

och därigenom hjälpa yrkeslärare att få en grund att stå på vid utformning av 

undervisningen av menyskrivande på Restaurang- och Livsmedelsprogrammet. Två olika 

kategorier av restauranger ingår i studien: Den första kategorin (WG) utgörs av 30 av de 

restauranger som tillhör toppskiktet av de restauranger som är listade i den prestigefyllda 

restaurangguiden White Guide. Den andra kategorin (UL) utgörs av 30 restauranger som 

inte har kvalificerat sig till att vara med på topp 500 i White Guide. Dessa två kategorier kan 

därför bedömas ha menyer som är utformade för att nå olika målgrupper och sammantaget 

ges av dessa två kategorier då en bredare bild av hur menyer utformas i Sverige idag. 

Då språket utgör grundstommen i menyutformning kommer denna studie att ta en 

lingvistik-influerad utgångspunkt, för att sedan diskutera möjliga implikationer av resultatet 

för undervisning av menyskrivande. I mer detalj ämnar studien undersöka i) funktionen av 

de mest frekvent förekommande form- och innehållsorden och ii) likheter och skillnader 

mellan de två restaurangkategorierna. Detta för att sedermera diskutera hur resultaten kan 

bidra till att ge en grund för läraren i utformningen av undervisningen av menyskrivande. 

Syftet preciseras i de fyra följande frågeställningarna: 

• Vilka är de mest frekvent förekommande form- och innehållsorden och hur 

används dessa i menyerna? 

• Vilka likheter och skillnader kan skönjas vid jämförelse av de två 

restaurangkategorierna?  

• Baserat på resultaten, vilka råd kan ges till yrkeslärare om hur undervisningen 

av menyskrivande kan utformas på Restaurang- och Livsmedelsprogrammet? 
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4. Metod 
För att svara på frågeställningen och därmed få en djupare förståelse kring det språkbruk 

som restauranger använder då de utformar sina framgångsrika menyer har 60 

restaurangmenyer samlats in.  Som tidigare nämnts har 30 menyer kommit från de 30 

restauranger som, enligt White Guide, är rankade som de topp 30 bästa restauranger i 

Sverige och de resterande 30 menyerna har inhämtats från 30 restauranger som inte är 

inkluderade i White Guide.  

Metoden har valts utifrån en önskan att kunna kombinera den mätande kvantitativa 

metoden med den tolkande kvalitativa metoden (Carlström & Carlström Hagman, 2007 s. 

130-132 & 168), vilket skapat en bättre förutsättning att få en djupare förståelse för hur 

restauranger använder sig av språkbruket i sitt skapande av restaurangmenyer. För att 

uppnå detta har undersökningen genomförts genom att inledningsvis samla in en mängd 

texter i form av menyer från vilka ett så kallat korpus har skapats. Detta korpus har sedan, 

med hjälp ett konkordansdatorverktyg studerats, vilket beskrivs i mer detalj nedan. 

4.1 Undersökningsmetod 
Den typ av undersökning som har gjorts i detta examensarbete har genomförts med hjälp 

av en korpusundersökning, vilket i grunden är en analys av texter och ord som är 

sammanförda i ett datorprogram. Benämningen korpus (latin för kropp) stod tidigare för en 

författares hela samling av verk men i och med införandet av datorer har benämning skiftat 

till att mer stå för en samling av texter kring ett för ändmålet valt ämnet och används ofta 

som forskningsmetod inom den lingvistiska forskningen (O'Keeffe, McCarthy & Carter, 

2012 s.1; Bier et al, 1998). 

En studie där material från ett korpus används möjliggör en kvantitativ metod där ord kan 

räknas; till exempel kan man räkna ut hur ofta ordet grilla används i valda restaurangers 

menyer. Frekvensen kan sedan användas för att jämföra olika restaurangers menyer och 

därigenom få faktiska siffror kring användandet. Men en studie av material från ett korpus 

möjliggör även en kvalitativ undersökningsmetod från vilken slutsatser kan dras gällande 

hur ord och fraser används, till exempel genom att titta djupare på hur ordet grilla används i 

grammatiska och syntaxiska sammanhang (Bier et al, 1998 s.15). Utöver dessa två 

möjligheter kan även en kombination av de båda undersökningsmetoderna genomföras, 

vilket kan vara gynnsamt i de undersökningar där frågeställningen i ett inledande skede inte 
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kan preciseras utan att man genom att inledningsvis genomföra en kvantitativ studie av data 

får en översikt över området som sedan kan studeras djupare med hjälp av en kvalitativ 

studie (Carlström & Carlström Hagman, 2007 s. 167-168). 

4.2 Urval 
I och med målsättningen att se vilka lingvistiska skillnader som finns, gällande form- och 

innehållsord, i menyer bland restauranger med olika kulinariska ambitioner har valet av 

menyer skett genom att lyfta fram restauranger som dels är rankande i White Guide, dessa 

menyer benämns i denna studie som WG, och dels lyfta fram menyer från restauranger som 

inte är inkluderade i denna guide, dessa benämns i denna studie som UL. Då de menyer 

som ingår i WG-delen av korpuset har en nationell spridning har målet varit att få 

motsvarande geografisk spridning på de menyer som ingår i UL-delen. Majoriteten av 

restauranger till UL-delen har därmed valts utifrån deras belägenhet i de tre största städerna 

i Sverige: Stockholm, Göteborg och Malmö, där för respektive stad 9 restauranger valts. 

Det urval som skett i valet av dessa restauranger har gjorts genom att välja de 9 först listade 

restaurangerna från respektive stads officiella besöks- och stadsguide (Stockholm, 

Göteborg, Malmö, 2012) och sedan kontrollera så att dessa inte står med i White Guide. 

Utöver restauranger från de tre största städerna har tre restauranger valts från mindre städer 

i Sverige, en restaurang från Växjö, för att representera södra Sverige, en restaurang från 

Uppsala, för att representera mellersta Sverige och en restaurang från Umeå för att 

representera Norra Sverige. 

Inom den svenska grammatiken delas ord in i funktionskategorier, efter ordets funktion i 

grammatiken. Där ordet, förutom sin ordklass även tillhör en av två övergripande 

funktioner, antingen är ordet ett formord eller ett innehållsord (Ljung & Ohlander, 1988). 

Detta låg till grund för det val av ord som analyserades med hjälp av 

konkordansprogrammet, där de mest förekommande formorden och de mest 

förekommande innehållsord, för respektive delkorpus, valdes ut. Genom att fokusera på de 

mest förekommande form- och innehållsorden kunde man få en uppfattning kring språkets 

användning i menyskrivandet hos de restauranger som undersöktes. 

4.3 Genomförande av undersökning 
Det material som ligger till grund för denna undersökning är ett, av författaren till detta 

arbete, insamlat korpus med en sammanlagd textdata bestående av över sju tusen ord från 
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60 restaurangmenyer i Sverige, vilket redovisas i tabell 1. Datainsamlingen genomfördes 

under våren 2012 där respektive restaurangs à la carte meny gjordes om till textfiler. Genom 

att sammanföra datan kunde två delkorpus skapas där den ena bestod av menyer från WG 

och den andra från menyer av UL. Utifrån dessa kunde sedan formord och innehållsord 

studeras, dels i en generell användning bland alla restauranger och dels i en jämförelse 

mellan WG och UL. De ord som ingår i listan över de mest förekommande inkluderar 

förutom grundordet, exempelvis filé, även de fall där grundordet ingår som en del av ett 

sammansatt ord, exempelvis ”sjötungafilé” (WG1). Utöver detta är alla former av ordets 

böjning inkluderade, exempelvis filén. 

Då de både delkorpusarna var olika långa i fråga om ord har varje ord som jämförts även 

redovisats utifrån ett normaliserat värde, där antal gånger ordet förekommer redovisats per 

1000 ord.  

 

Tabell 1. Översikt över de två del-korpusen.  

Del-korpus. Antal menyer Antal ord 

WG 30 2 515 

UL 30 4 930 

Totalt 60 7 445 

4.4 Etiska överväganden 

Då det är en korpusundersökning som har genomförts, har inga fysiska personer 

involverats i undersökningen. Dock är det vikigt att komma ihåg att de menyer som ligger 

till grund för denna undersökning är inhämtande från faktiska restauranger och är skrivna 

av personer, vars identitet inte redovisas i studien av etiska skäl. Detta i sin tur har medfört 

att inga restauranger beskrivs med namn, för att enskilda personer inte ska kunna kopplas 

till respektive meny. Menyerna är inhämtade från respektive restaurangs hemsida och 

restaurangens namn har tagits bort i denna rapport och ersatts av en slupmässig siffra. Den 

inbördes rankingen i White Gudide har inte används i studien.  
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4.5 Databearbetning 
Den data som insamlats till korpuset har studeras med hjälp av datorverktyget AntConc 

(Anthony, 2012) som är ett så kallat freeware datorprogram och är producerat av Professor 

Laurens Anthony vid Waseda Universitet (2012). 

4.6 Metodkritik 
Denna studie syftar inte till att redovisa ett helomfattande svar kring alla de delar som krävs 

då restauranger skapar menyer, utan har endast tittat på hur 60 restauranger skriver sina 

menyer och utifrån dessa dragit slutsatser kring de mest använda form- och innehållsorden. 

Olika val har gjorts kring inhämtning av den rådata som ligger till grund för studien, vilka i 

sin tur kan ha påverka utgången av resultaten. Valet av vilka restauranger som är 

inkluderade i studien samt deras geografiska läge kan till exempel ha påverkat resultaten. 

Även valet av vilka typer av menyer som ingår (à la carte istället för avsmakningsmenyer 

etc.) kan ha haft påverkan. Vidare uppgår det totala antalet ord till lite mer än 7000; ett 

större korpus skulle kunna ge en mer mångfacetterad bild av restaurangers språkbruk. Icke 

desto mindre ger utformningen av denna studie en indikation av hur resultatet skulle te sig i 

en ännu större studie och ger oss en bild av språkbruket på menyer från restauranger runt 

om i Sverige.    
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5. Resultat 
Målet med denna studie har varit att lyfta fram de vanligaste formorden och de vanligaste 

innehållsorden i restaurangmenyer av WG respektive UL samt att studera likheter och 

skillnader mellan dessa, vilket även ligger till grund för hur resultaten från studien kommer 

presenteras. Först presenteras en överblick, sammantaget för både UL och WG, av vilka 

som är de mest förekommande formorden och innehållsorden, samt hur dessa används. 

Därefter presenteras vilka likheter och skillnader som finns mellan UL och WG, i fråga om 

form- och innehållsord.  

Den tredje frågeställningen, vilka råd som kan ges till yrkeslärare om hur undervisningen av 

menyskrivande kan utformas på Restaurang- och Livsmedelsprogrammet, baserat på 

studiens resultat, kommer diskuteras under rubrik 6. Diskussion. 

5.1 En överblick över hur Innehållsord och Formord 
används 
Det sammantagna resultatet från båda restaurangtyperna, UL och WG, kring vilka som är 

de mest använda Formorden och hur dessa används redovisas under stycke 5.1.1. 

Resultaten kring de mest använda Innehållsorden och hur dessa används, hos både UL och 

WG sammantaget, kommer att redovisas under stycke 5.1.2.  

5.1.1 Formord 
Formorden används för att antigen länka ihop två ingredienser med varandra, beskriver på 

vilket sätt en maträtt serveras eller beskriver varifrån en ingrediens härstammar. De 

vanligaste förekommande formorden för UL och WG sammantaget var, i fallande ordning, 

och, med, på, samt, i, från och av. 

 

Tre olika funktioner har kunnat urskönjas kring hur restaurangerna använder sig av de mest 

vanligt förekommande formorden. Den första funktionskategorin hos formorden ger 

restaurangerna en möjlighet att länka ihop två ingredienser med varandra och de som 

används mest är och, med och samt . Dessa formord används uteslutande av restaurangerna 

då de vill länka ihop en ingrediens med en annan.  Exempel på detta kan ses i beskrivningar 

så som ”potatis och dill” (UL1) eller ”oxrygg med chorizo” (UL7). Denna typ av formord 

möjliggör att restaurangen kan sammanfoga ingredienser till hela maträtter och kan därmed 
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anses vara själva grundstommen i formandet av en meny. Detta innebär även att dessa tre 

ord är bland de mest använda orden, både av WG och av UL. 

Den andra typen av funktion som formorden kan skapa sker genom att använda på, av och 

i, vilka alla tre är prepositioner, och beskriver på vilket sätt en ingrediens, i ett rumsligt 

förhållande till en annan ingrediens, serveras. Ett exempel på detta kan ses hos UL3 som 

skriver ”bresaola servars på en bädd av ruccolasallad”, där skinkan bokstavligen ligger på 

ruccolan. Även ordet i kan ses användas på samma sätt, där fisken och ostronen 

bokstavligen ligger i ett skum av porter så som WG23 beskriver genom att skriva ”ostron 

och gös i porterskum” (WG23). 

Den tredje typen av funktion som kan urskönjas i menyerna sker i användandet av 

formordet från och i en skiljd användning av orden på, i och av. Denna funktion används för 

att beskriva varifrån ingrediensen kommer ifrån: en fysisk platts, typ av djur eller 

styckningsdetalj. Orden på, i och av kan användas, förutom sin möjliga betydelse av rumsligt 

förhållande, för att beskriva vilka ingredienser maträtten är gjord på. Genom att sätta ett av 

dessa ord efter ett ord som beskriver en ingrediens som är tillagad på något sätt, så 

beskriver restaurangerna antingen vilket djur den är gjord på eller vilken styckningsdetalj 

den är tillagad på, exempelvis ”terrine på halstrad anklever” (WG25); ”ankleverterrine gjord 

på lever från frigående ankor” (WG20). Det andra formordet som tillhör denna funktion är 

ordet från och trots att det är ett av de mest använda formorden så används det uteslutande 

med endast en betydelse, att beskriva varifrån en ingrediens eller råvara härstammar och ett 

tydligt exempel kan ses i ”löjrom från Kalix” (WG25). 

5.1.2 Innehållsord 
Den andra kategorin av ord som ligger till grund för denna studie är innehållsord och som 

nämnts tidigare är innehållsord sådana ord som har en egen betydelse, till skillnad mot 

formord vars huvuduppgift är att länkar ihop andra betydelseord. Studien visar att de 

innehållsord som används mest, med utantag för verbet serveras, antingen utgörs av ord som 

är ett substantiv (en faktisk ingrediens) eller ett adjektiv (beskriver en ingrediens). De 

vanligaste förekommande innehållsorden för UL och WG sammantaget var tryffel, smör, 

serveras, anklever, löjrom, filé, färsk, klassisk, hemlagad och husets.  

De innehållsord som utgörs av ett substantiv och som är de mest förekommande av de ord 

som restauranger väljer att använda i sina menyer är: tryffel, smör, anklever, löjrom samt filé.  
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Var och en av dessa substantiv används uteslutande för att beskriva en ingrediens i en 

maträtt och studien visar att dessa utgörs av råvara som vanligtvis brukar anses vara lyxiga 

och dyra. Den råvara som är dyrast utgörs av svampsorten tryffel, en jordväxande svamp 

som det krävs specialtränade grisar eller hundar för att hitta, vilket resulterar i att kilopriset 

blir väldigt högt. En annan dyr råvara är anklever, som oftast importeras från Frankrike och 

består såsom namnet visar av lever från anka. Löjrom är romen från fisken siklöja och 

utvinns främst i USA och Canada men även i Skandinavien. Sveriges mest exklusiva löjrom 

anses vara den som utvinns ur fiskar som lever utanför Kalix i norra Sverige. Innehållsordet 

filé används för att beskriva styckningsdetaljen filé som anses vara den finaste och därmed 

den dyraste. Ordet används uteslutande som ett sammansatt ord som länkas ihop med det 

djur som respektive filé kommer ifrån, exempelvis ”oxfilé och fläskfilé” (UL30); eller 

”sjötungafilé (WG1). 

Den andra typen av innehållsord som restauranger använder är adjektiv, ord som beskriver 

ett substantiv. Studien visar att de adjektiv som restauranger använder mest är de som 

beskriver om en ingrediens är: färsk, klassisk, hemlagad eller husets. 

Ordet färsk används för att beskriva att en ingrediens inte varit fryst, inlagd, rökt, saltad eller 

halvfabrikat. Exempel på beskrivning av en ingrediens som är färsk kan ses i en meny från 

UL18 där det står ”halstrad färsk havskatt”. Om restaurangen i stället vill betona att en 

råvara inte är ett halvfabrikat, kan detta skrivas genom att beskriva det som ”serveras med 

färska pastakuddar” (UL26). 

Adjektivet klassisk syftar på att en ingrediens eller en maträtt servars på ett traditionell vis. 

Studien visar att detta sätt att beskriva en maträtt, såsom klassisk, är relativt vanlig och 

anledningen kan ses vara att gästen då ska känna igen sig och veta vad som kommer 

serveras. Exempel kan ses i ”klassisk räksmörgås” (UL14) eller ”råbiff serveras med 

klassiska tillbehör”(UL 7). Med klassiska tillbehör menas sådana tillbehör som vanligtvis 

serveras med den specifika matträtten.  

Det tredje typen av innehållsord bland de mest förekommande är serveras. Då ordet serveras 

används i menyerna följs det uteslutande av antingen en preposition, på eller i, då det 

beskriver hur en ingrediens serveras eller så följs orden av med, då det läggs till en 

ingrediens. Exempel på detta kan ses i beskrivningen ”tryffeldressing serveras med 

pinjenötter” (UL 14) eller ”serveras på ugnstekt surdegsbröd”(UL15). 
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5.2 Skillnader och likheter mellan WG och UL 
I de följande två styckena kommer likheter och skillnader i användningen av Form- och 

Innehållsord att presenteras mellan de olika kategorier av restauranger som är inkluderade i 

studien. Formorden redovisas under rubrik 5.2.1, och Innehållsorden kommer att redovisas 

under rubrik 5.2.2 

5.2.1 Formord 
I en jämförelse kring användandet av formord mellan WG och UL kan man se att 

restaurangerna använder formodens betydelse på olika sätt. Det ord som skiljer sig mest 

väsentligt mellan WG och UL, i denna studie, är prepositionen på, vilket visar att WG har 

en tendens att inte bara använda formord för att länka vidare en ingrediens till en annan, 

vilket sker i UL, utan att använda formord för att lyfta fram ingredienser i menyn. I tabell 2 

presenteras respektive del-korpus samt förekomsten av de mest vanliga formorden i 

respektive korpus. Då dessa innehåller olika antal ord redovisas även ett normaliserat värde, 

antal gånger ordet förekommer per 1000 ord. 

Tabell 2. De mest använda formoden samt den skillnad som finns mellan WG och 

UL.  

 

 

Formord Råfrekvens 
WG 

Formord per 
1000 ord WG 

Råfrekvens 
UL 

Formord per 
1000 ord UL 

Och 221 88 499 81 

Med 201 80 400 101 

På 62 25 77 16 

Samt  44 18 55 11 

I 25 10 30 6 

Från 27 11 14 3 

Av 11 4 17 3 



 
 

15 

Joel Gudheimsson 

Hur restaurangerna väljer att använda prepositionen på, är ett tydligt exempel på skillnader i 

användandet av formord. Restauranger i UL väljer uteslutande att använda prepositionen på 

för att belysa hur en maträtt serveras och då i dess betydelse av att en ingrediens ligger på en 

annan ingrediens. Till exempel ”ryggbiff på planka”(UL5) och föranleds ofta av 

innehållsordet serveras, vilket ytterligare belyser på sättet maträtten serveras, ex. ”serveras 

på en bädd av smörfrästa grönsaker” (UL1). Skillnaden mot hur restauranger i WG 

använder på, kan ses i att det syftar till att inte beskriva att ingrediensen ligger på någonting 

utan snarare beskriva antingen vad maträtten är gjord på, till exempel ”soppa på ramslök” 

(WG2) eller på vilket sätt rätten serveras, ex. ”lamm på tre vis” (WG9). 

Ytterligare ett formord som skiljer sig mellan WG och UL kan ses i ordet i. Även denna 

preposition används på olika sätt, dock inte i lika stor utsträckning som ordet på men även 

här kan skillnaderna ses i att ordet antingen beskriver på vilket sätt en maträtt serveras på 

eller vilka ingredienser den består av. Exempel på detta kan ses i WG där i förekommer i 

”en studie i svensk renkalv” (WG6) och ”citrusfrukter och vanilj i textur” (WG9). Men 

vanligast för både WG och UL är att prepositionen i används för att beskriva att en 

ingrediens ligger i en annan ingrediens, exempelvis ”blåmusslor i vittvinssås” (UL9).   

Trots att studien visar att det finns skillnader mellan användandet av formord, används de 

flesta på ett likartat sätt mellan WG och UL. Till skillnad från de skillnader som finns i 

användandet av ordet på och i vissa fall ordet i, visar studien att orden och, samt och med 

används nästa uteslutande likartat mellan WG och UL. Anledningen till detta kan ses i att 

restaurangerna använder dessa formord då de vill beskriver att ytterligare en ingrediens 

läggs till den föreliggande, exempelvis ”oxfilé och fläskfilé” (UL30) ”maränger samt brynt 

smör” (WG5).  

5.2.2 Innehållsord 
Tabell 3 presenterar respektive del- korpus samt förekomsten av de mest vanliga 

innehållsorden i korpuset. Då dessa innehåller olika antal ord redovisas även ett 

normaliserat värde, antal gånger ordet förekommer per 1000 ord. 
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Tabell 3. De mest använda innehållsorden samt den skillnad som finns mellan WG 
och UL. 

Innehållsord Råfrekvens 
WG 

Innehållsord 
per 1000 ord 
WG 

Råfrekvens 
UL 

Innehållsord 
per 1000 ord 
UL 

Tryffel 23 9 20 4 

Smör 18 6 39 8 

Serveras 19 7 183 37 

Anklever 17 6 2  1 

Löjrom 11 4 18 4 

Filé 10 4 111 23 

Färsk 9 4 33 7 

Klassisk 1 1 22 4 

Hemlagad 3 1 18 5 

Husets 3 1 16 3 

 

Hur restaurangerna använder sig av innehållsorden som namnger ingredienser (substantiv) 

ger oss ett exempel på de skillnader som finns mellan WG och UL. Frekvensen av att skriva 

ordet smör är nästan den samma för båda UL och WG (tabell 3) men det finns en markant 

skillnad i hur smöret tillagas och presenteras i menyerna. UL, å ena sidan, har en mer 

traditionell anspelning på smör och då det serveras som eget tillbehör är det nästan 

uteslutande uppblandat med en annan ingrediens och presenteras antingen med 

ingrediensens namn eller ett klassiskt namn på blandningen till exempel ”serveras med 

anjovissmör” (UL17) eller ”serveras med café de Paris smör” (UL18). WG, å andra sida, 

presentera alltid smör på ett mer innovativt sätt, där smöret alltid är tillagat på ett eller annat 

sätt till exempel ”löjrom och rökt smör” (WL5) eller ”trumpetsvamp och brynt smör” 

(WG27). 

Ett annat exempel på ett substantiv som skiljer sig i användning kan ses i ordet löjrom. Även 

här använder och presenterar UL ingrediensen på ett klassiskt sätt där löjromen uteslutande 

läggs på toppen av en toast (smörat bröd med någon sorts fyllning) till exempel ”toast 

Skagen toppad med löjrom” (UL30). Till skillnad mot WG som inte alls använder eller 
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beskriver löjrom på detta klassiska sätt utan mer som en ingrediens bland andra exempelvis 

”frostat enbär och svensk löjrom”(WG26).  

En annan stor skillnad som studien visar är de skillnader som finns i användandet av 

innehållsord i form av adjektiv. Ord som hemlagad, husets och klassisk är några av de mest 

förekommande innehållsorden (tabell 3) i menyer som är skrivna av UL, dessa indikerar att 

restaurangen själva har lagat en matträtt, till skillnad från att ha köpt hel- eller halvfabrikat. 

Exempel på detta kan ses i UL26 som skriver ”klassisk löjromstoast” eller ”husets 

chokladtryffel” (UL27). Studien visar även att då UL använder hemlagad sker detta kring 

maträtter som vanligtvis förknippas med just ”färdigmat” eller ”snabbmat” så som pommes 

frites, hamburgare, glass och bröd. Visserligen förekommer dessa tre ord även bland WG, 

men förekomsten är ytterst liten och då det sker beskriver det tillagningsmetoder för 

råvaror som kan anses vara avancerade för restauranger, så som exempelvis ”husets 

ankconfit” eller ”husets varmrökta lax” (WG22). 
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6. Diskussion 
Som beskrivs i bakgrunden till detta arbete är det tydligt att språket i en meny fyller en 

viktig roll i skapandet av en, för gästen, god måltidsupplevelse, vilket är något som ligger till 

grund för denna studie. Genom att ha använt både en kvalitativ metod och en kvantitativ 

metod gavs möjligheten att både utläsa vilka som var de mest frekventa form- och 

innehållsorden men även hur dessa används i menyskivande. Utifrån studien kan man se att 

restauranger använder formord för att både länka ihop ingredienser till maträtter och för att 

måla upp en bild av hur dessa matträtter ser ut. När det gäller innehållsord finns det större 

skillnader i användningen, där val av ord formar på vilket sätt menyn uppfattas, antingen 

som en klassisk meny eller en nytänkande och innovativ meny. Studien ger inte ett 

heltäckande svar kring hur en yrkeslärare bör genomföra undervisningen i menyskrivande, 

men det ger en bild över hur viktigt menyskrivande är för elevens förmåga att skapa en god 

måltidsupplevelse.  

6.1 De mest frekvent förekommande form- och 
innehållsorden och hur dessa används  

6.1.1 Formord 
Resultatet från studien visar att formord främst används på två olika sätt, antingen för att 

länka ihop ingredienser eller för att skapa en mental bild över hur maträtten kommer att se 

ut. Den vanligaste funktionen för ett formord är att fungera som en länk mellan olika 

ingredienser och de tre ord som har högst frekvens kring att fylla denna funktion kan ses i 

orden och, med och samt. Dessa skapar en möjlighet att lista olika ingredienser gentemot 

varandra, men skapar inte någon annan betydelse än just den att länka ihop två 

ingredienser, exempelvis ”oxfilé och fläskfilé” (UL30).  

Den andra funktionskategorin som formorden kan skapa handlar om att hos gästen skapa 

en mental bild av hur maten kommer se ut då den serveras. De vanligaste formorden som 

ingår i denna funktionskategori är orden på och i och utifrån studien kan man se att genom 

att använda framföralt prepositioner, och då främst ordet på, kan man skapa olika mentala 

bilder kring hur ingredienserna och maträtter serveras. Om man vill skapa en bild av vad 

maträtten är gjord på och därmed lyfta fram en specifik ingrediens kan man exempelvis 

använda på genom att skriva: ”soppa på ramslök” (WG2), då får man direkt en mental bild 

av soppa och ramslök och därmed en uppfattning av rätten. Vill man i stället skapa en 
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mental bild över hur maten serveras kan man beskriva vad maten ligger på, exempelvis 

genom att använda sig av prepositionen på genom att skriva ”ryggbiff på planka”(UL5). 

Bilden blir då en ryggbiff som bokstavligen ligger på en blanka.  

Genom att skapa mentala bilder över hur maten antingen kommer serveras eller vad den 

består av får gästen en uppfattning över hur matupplevelses kommer att vara. Som tidigare 

nämnt är en av de viktigaste faktorerna i en uppskattad måltidsupplevelse att de 

förväntningar gästen fått i och med att ha läst menyn, levs upp i den produkt som sedan 

kommer i form av mat (Klosse et al. 2004). Denna studie visar att formord kan användas på 

olika sätt, vilket kan skapa helt skilda betydelser och därmed förväntningar. Utifrån detta 

kan det anses vara viktigt att den bild som formorden målar upp av måltiden verkligen 

genomförs vid dess verkliga servering. Står det ”ryggbiff på planka”(UL5) då måste den 

verkligen även serveras på en planka och inte på en tallrik. 

6.1.2 Innehållsord 
Som redovisas i resultatdelen av studien fyller de mest använda innehållsorden tre 

funktioner. Först och främst använder restauranger dessa ord för att lyfta fram dyra 

ingredienser vilka består av substantiv, sedan används innehållsord för att beskriva dessa 

ingredienser och utgörs då av adjektiv. Slutligen kan man se att det finns ett verb bland de 

tio vanligast förekommande innehållsorden, vilket används då restaurangerna beskriver 

serveringen av ingredienserna.  

Som studien visar är de mest använda innehållsorden, de som faller inom kategorin 

substantiv, ingredienser som ligger i den lite dyrare kategorin bland råvaror, såsom tryffel, 

anklever, filé och löjrom. Dessa innehållsord används för att lyfta fram ingredienser som kan 

anses dyra och lyxiga för att därmed öka försäljningen av en specifik matträtt. Dock kan 

man i studien även se att restauranger måste ta i beaktning de etiska dillemman som kan 

uppstå kring produktionen kring vissa av dessa råvaror. För att locka gästen måste 

restaurangen då skapa en meny som är etisk godtagbar för gästen, där man visar att de varar 

restaurangen köper är producerade på ett etiskt godtagbart sätt (Bearsdsworth & Keil 1997, 

s. 68). Ett tydligt exempel på detta kan ses om man tittar på hur anklever produceras. Då 

ankans lever i dess naturliga tillstånd inte är stor har tvångsmatning länga varit ett standard 

förfarande (BBC, 2007). För att levern ska växa sig större har producenterna pressat ner 

majs i ankornas magar med hjälp av en tratt. Detta är dock något som nu blir allt ovanligare 

då gästerna, som köper den färdiga produkten, allt mer blir insatta i produktionen och mer 

söker efter en anklever som producerats på ett etiskt sätt och många regeringar har förbjudit 
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denna typ av produktion. För att visa gästen att restaurangen köpt en etisk försvarbar 

produkt visar studien att restauranger använda sig av formorden från och på i kombination 

av innehållsordet som beskriver ingrediensen, där råvarans härkoms redovisas såsom 

WG20 skriver ”ankleverterrine gjord på lever från frigående ankor”.  

När en restaurang vill att menyn ska framstå som klassisk, där gästen ska känna igen sig, 

används ord som klassisk eller på klassiskt vis, men hur ofta är egentligen rätten tillagad på 

det sätt som ordet klassiskt refererar till? Enligt Bearsdsworth & Keil (1997) kan en 

restaurang skapa en klassiks meny som attraherar gäster som vill känna igen sig i maten och 

inte bli överraskade av den mat de beställer, men många restauranger beskriver en matträtt 

som klassisk men serverar den sedan på ett sätt som inte är karakteristisk för den respektive 

maträttens originalrecept. De två innehållsord som används mest på detta sätt är 

kombinationen av löjrom och klassisk. Den maträtt som mest förknippas med löjrom är Toast 

Skagen som är en blandning på räkor och majonnäs som läggs på en rostad brödskiva och 

sedan toppas med löjrom och dill. Genom att bara skriva Toast Skagen visar restaurangen 

vad maträtten består av, dock kan man se i studien att restauranger använder sig av denna 

klassiska matträtt för att lyfta fram en klassisk känsla i menyn samtidigt som man bortser 

från att följa originalreceptet. Detta kan man tydligt se i följande exempel ”klassisk Toast 

Skagen med räkor och lax samt toppad med sikrom” (UL25), där restaurangen först 

beskriver att det är en Toast Skagen med sedan att man inte följt originalet då man lagt till 

lax och för att kunna sänka kostnaden bytt ut den dyrare löjromen mot sikrom. Man kan ha 

skilda åsikter kring vad som är rätt eller inte kring att använda maträttsnamn samtidigt som 

man bortser från originalingredienserna, det viktigaste för att menyn ska fungera på ett bra 

sätt, såsom Klosse et. al (2004) beskriver det, är att gästens förväntningar kring Toast 

Skagen uppfylls, om den så serveras på ett klassiskt vis eller ej. 

6.2 Skillnader mellan WG och UL 
Ett av syftena med denna studie var att undersöka de likheter och skillnader som finns i 

menyskrivande och då med fokus på två restaurangkategorier, en kategori som är med i 

White Guide, WL och en kategori som inte är med i White Guide, UL. 

6.2.1 Formord 
Resultaten i studien visar att de flesta formorden används på ett likartat sätt av WG och UL 

men att det finns ett formord som används på helt skilda sätt. Det formord som skiljer sig 
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mest mellan WG och UL är prepositionen på, vilket påverkar hur den mentala bilden 

framstår för gästen då denna läser menyn. Det som skiljer sig mellan restaurangerna är att 

UL uteslutande använder på i betydelse att en ingrediens ligger på någonting medan WG 

alltid använder på då de beskriver vad maträtten är gjord på för ingrediens. Det intressanta 

kan ses i att UL, å ena sida, väljer att lyfta fram ytterligare en ingrediens, där prepositionen 

länkar samman två skilda ingredienser, exempelvis ”strömming serveras på örtsalladsbädd” 

(UL 29), WG å andra sida, väljer i stället att ytterligare belysa den ingrediens som är i fokus 

genom att låta prepositionen länka tillbaka med en förklaring på innehållet i ingrediensen, 

exempelvis ”lamm på tre vis” (WG9). Detta belyser ytterligare de skillnader som finns 

mellan menyer och de olika typer av kundgrupper som menyer vänder sig till. Den ena, den 

klassiska menyn som generellt kan ses hos restauranger i UL-kategorin, kan därmed anses 

sträva efter att lista fler ingredienser per rätt. Till skillnad från den innovativa menyn, vilken 

vanligtvis kan ses i menyer av restauranger i WG-kategorin, som eftersträvar att visa på hur 

rätterna är tillagade.  

6.1.2 Innehållsord 
Studien visar på tydliga skillnader mellan hur WG och UL använder sig av innehållsord, där 

UL ofta vill lyfta fram innehållsord som anspelar på klassiska rätter och tillagningsmetoder, 

medan WG med hjälp av innehållsorden mer önskar få menyn att framstå som innovativ 

och nytänkande. 

Då ordet färsk användes för att beskriva en ingrediens, sker detta på skilda sätt mellan WG 

och UL. Då WG använder färsk sker detta uteslutande kring ingredienser som vanligtvis 

inte serveras färskt, exempel på detta kan man se hos WG23 som skriver ”färsk forellrom”, 

där romen serveras helt färsk från fisken, till skillnad mot att serveras från burk och inlagd i 

en saltlag. UL å andra sidan använder färsk för att beskriva ingredienser som annars kan 

anses vara halvfabrikat eller frysta hos denna typ av restauranger och betonar detta genom 

att exempelvis skriva ”serveras med färska bär” (UL29). Utifrån detta kan man se att 

menyerna vänder sig gentemot skilda kundgrupper, där den ena gruppen av gäster (WG) 

förutsätter att vissa typer av ingredienser ska vara färska och mer är intresserade av nya 

serveringsätt av ingredienser som vanligtvis inte brukar serveras färska, såsom fiskrom. Den 

grupp som representerar UL å andra sidan förväntar sig inte alla ingredienser ska vara 

färska. 
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Ett annat tydligt exempel på skillnader i målgrupp som de två grupper av menyerna vänder 

sig mot kan ses i användandet av ordet och ingrediensen smör. Som redovisats i resultatet 

skiljer sig användaren av smör där WG alltid har tillagat smöret innan servering vilket kan 

anses vara eftersökt hos den grupp gäster som söker innovativa tillagningsmetoder. Till 

skillnad mot WG beskriver UL smör då det är blandat med en annan ingrediens, vanligtvis 

örter eller vitlök, vilka kan anses vara klassiska smörblandningar och benämns ofta med ett 

klassiskt namn.  

6.3 Menyskrivande i undervisningen 
Det är viktigt att komma ihåg att denna studie inte gör anspråk på att ge ett heltäckande 

svar kring hur undervisningen av menyskapande bör genomföras på Restaurang- och 

Livsmedelsprogrammet. Men i och med resultaten kan förslag på språkövningar i 

undervisningen skapas, som kan bidra till att elever lär sig vikten av att anpassa språket i en 

meny efter den tänkta målgruppen. 

Som tidigare nämnts är målet, efter genomförd utbildning, att eleverna på Restaurang- och 

Livsmedelsprogrammet ska ha tillgodset sig tillräckligt med kunskap för att kunna 

genomföra en god måltidsupplevelse. Resultatet från denna studie visar hur viktigt det är att 

språket i en restaurangmeny anpassas efter den kundgrupp som restaurangen vänder sig 

emot. Viktigt blir då även att eleverna inom Restaurang- och Livsmedelsprogrammet både 

blir medvetna om betydelsen av att anpassa menyn efter kundgrupp och får möjlighet att 

träna på det under sin utbildning. Ett sätt att belysa detta undervisningen skulle kunna ske 

genom att läraren visar menyer från respektive grupp av restauranger, UL och WG 

restauranger, och belyser för eleverna de skillnader som finns mellan dessa.  

Dessa skillnader kan främst ses i den skillnad som finns mellan de två huvudskillnader av 

menyer, den som vänder sig till en kundgrupp som eftersträvar den klassiska menyn eller en 

kundgrupp som mer önskar en innovativ meny. För att eleverna ska få möjlighet att träna 

på detta kan skrivövningar skapas, möjligen med hjälp av ett ämnesöverskridande 

samarbete med språklärarna på skolan. En möjlig övning kan ske genom att eleverna får i 

uppgift att skapa en maträtt som sedan ska presenteras i menyform till två olika målgrupper. 

En meny som vänder sig till en målgrupp som kan anses föredra den klassiska menyn och 

en målgrupp som föredrar den mer innovativa. Genom att skapa två menyer utifrån en och 

samma maträtt kan eleverna få en större förståelse över hur språket påverkar hur gästen 

uppfattar hur maten kommer serveras. 
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Vidare är det av betydelse att eleverna blir medvetna om att det är viktigt att en meny både 

ska skapa förväntningar, så att gästen köper maten, men samtidigt inte skapa orimliga 

förväntningar som restaurangen inte kan uppnå med den serverade maten. Är restaurangens 

målgrupp sådan att de vill ha en klassisk meny, då bör även menyn vara skriven på ett 

klassiskt sätt och vise versa, där förväntningarna från menyn uppfylls vid serveringen av 

maten.  

I den undersökning som har genomförts kan man se att beroende på hur språket används i 

utformningen av menyn skapas skiljda mentala bilder, hos gästen, av hur maten tillagas och 

presenteras vid serveringen. Detta är även någonting eleverna bör få ta del av. En möjlig 

implementering av detta i undervisningen kan ske genom att språkläraren visar hur enstaka 

ord kan ha olika betydelser och uppfattas på helt skilda sätt beroende på kontexten. Ett av 

de tydligaste exemplen kan ses i prepositionen på, som belysts tidigare. Där meningen oxfilé 

på planka har en helt skild betydelse än meningen oxfilé på ekologiskt producerat nötkött.  

För att ytterligare skapa så kallad infärgning mellan restaurangutbildningen och 

språkundervisningen och stärka elevernas vana i att skriva menyer, kan menyskrivande 

ytterligare implementeras i språkundervisningen. Om språkläraren ger eleverna uppgifter 

som både involverar språkliga övningar och kombinerar detta med att skriva menyer, eller 

delar av menyer, kan eleverna få en större förståelse kring hur exempelvis grammatiska 

konstruktioner påverkar hur menyn uppfattas, samtidigt som den restaurangrelaterade 

menyn kan skapa större intresse och förståelse kring grammatikens funktion. En övning 

som kan genomföras är att visa hur särskrivningar kan påverka hur en meny uppfattas, där 

exempelvis kyckling lever har en skiljd betydelse gentemot kycklinglever.  

6.3 Slutord 
Slutsatsen kring hur språket anspänds i menyskrivande kan skönjas utifrån de skillnader och 

likheter som studien visade mellan hur de två restaurangkategorierna WG och UL använder 

sig av formord och innehållsord. Resultaten pekar på att restaurangerna som ingår i UL 

generellt eftersträva att presentera en mer klassisk meny, där gästen känner igen rätter och 

ingredienser medan WG mer eftersträva menyer som är innovativa och nytänkande. 

Genom att använda sig av formord och innehållsord på skilda sätt förmedlar restaurangerna 

olika budskap. Yrkeslärare på Restaurang- och Livsmedelsprogrammet bör därmed ge 

menyskrivande som ämne och del i en större kurs möjlighet att ta en betydande plats så att 

eleverna får möjlighet att tillgodogöra sig en god grund för framtida yrken inom branschen. 
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Tydligt är också att eleven bör få förståelse för språkets betydelse för att gäster ska 

uppfattar måltidsupplevelsen som god.  

För framtida studier skulle det vara intressant att titta närmare på fler restauranger för att 

därigenom kunna skapa ett större korpus. Utifrån en större mängd data skulle man sedan 

kunna undersöka restaurangernas språkbruk sett i ett större perspektiv. En sådan 

undersökning skulle vidare till exempel kunna titta på huruvida längden på menyer skiljer 

sig åt mellan olika typer av restauranger. Visserligen kan man se skillnader kring frekvensen 

av ord i denna studie, som indikerar att UL restauranger tenderar att använda mer ord i 

menyerna än WG, men då datan är insamlats från 60 restauranger kan man inte dra allt för 

stora slutsatser kring antalet ord i varje meny.  
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