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Abstract 
Start with a tray and finish with a platter is a study of the patterns of movement in 

restaurants with tray serving, which focuses on the restaurant in Boda Borg, 

Oxelösund. The study aims to explore how to create a distinct pattern of movement 

in the restaurant for guests to easily orient themselves. 

Using observations and notations of the existing patterns of movement in the 

restaurant was studied to point out the critical elements that made the restaurant 

perceived as disorderly. Through interviews with experts the standard models used 

in restaurants with tray serving was examined. 

Based on theories on intuitive design and wayfinding a new buffetline is presented. 

The design aims to create a clear pattern of movement in the restaurant in Boda 

Borg and help the guests to easy find their way to the beginning of the buffet. Its 

purpose is to generate flows that are more efficient in the dining room and to create 

a better experience of the restaurant for guests and staff. 

The study concludes that a conversion and a repositioning of the buffetline will 

create a distinct pattern of movement in the restaurant. To ensure this, it is 

recommended that validations will be performed. As suggestions for further 

research a deeper investigation is proposed to verify whether it is possible to 

determine the ideal framing of a buffetline. 

 

 

 

 

 

  



  

 
  

Abstrakt 
Börja med bricka och avsluta med tallrik är en studie om rörelsemönster i matsalar 

med brickservering med fokus på lunchmatsalen i Boda Borg, Oxelösund. Studien 

syftar till att undersöka hur man kan skapa ett distinkt rörelsemönster i matsalen för 

att gästerna lätt ska kunna orientera sig.  

Med hjälp av observationer och notationer undersöktes de befintliga 

rörelsemönstren som finns i matsalen för att peka ut de kritiska element som gör att 

matsalen upplevs som rörig. Genom intervjuer med sakkunniga undersöktes de 

standardutföranden som används vid utformande av matsalar med brickserveringar.   

Utifrån teorier gällande intuitiv design och vägvisning formgavs en ny buffélina för 

att skapa ett tydligt rörelsemönster i matsalen på Boda Borg. Gestaltningsförslaget 

bygger på att man som gäst i matsalen ska känna igen flödet och lätt hitta till dess 

början. Detta för att effektivisera de flöden som finns i matsalen samt skapa en 

bättre upplevelse för gäster och personal. 

Studiens slutsats är att en ombyggnad av buffelinan, samt en omplacering av denna, 

kommer att skapa ett distinkt rörelsemönster i matsalen. För att säkra detta 

rekommenderas att utprovningar genomförs. Som förslag till vidare forskning 

föreslås en djupare utredning för att kontrollera om det går att fastställa ett idealiskt 

utformande för en buffélina. 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

 
  

Förord 
Jag vill börja denna rapport med att rikta ett stort tack till alla de personer som 

funnits med och stöttat mig under arbetets gång. Ett speciellt tack till personalen på 

Boda Borg i Oxelösund som låtit mig studera deras matsal och som haft tålamod 

med mina frågor och funderingar. Jag vill även tacka min handledare, Håkan 

Wannerberg, som har kritiserat, uppmuntrat och bidragit med nya tankar under 

denna studie. Sist men inte minst vill jag tacka min familj och mina vänner för att 

de haft förståelse för min situation de senaste veckorna och gladeligen ställt upp 

med korrekturläsning och middagar.  
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1. Precisering av centrala begrepp 
 

Brickservering – lunchservering där gästen själv plockar till sig bricka, tallrik, 

bestick, mat och dryck. 

 

Buffélina – Ord som gemensamt beskriver bufféns samansättning av de olika 

komponenterna. (Brickor, tallrikar, bestick, glas, varmbuffé och kallbuffé.) 

 

Rörelsemönster – Beteenden som utförs på samma sätt av alla individer inom en 

art, utan någon inlärning eller erfarenhet (NE.se, 2013-02-08). 

 

Intuitiv användning – Intuitiv användning innebär att om användarna känner igen 

enheter i en designad produkt så kan de med hjälp av sina erfarenheter förstå vad de 

ska göra. De kommer intuitivt att inse hur och vad som ska göras. 
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2. Inledning 
 

2.1 Bakgrund 
Orienterbarheten på platser som besöks för fösta gången är något som påverkar hur 

platsen som helhet upplevs. Att inte begripa hur man ska hitta det som söks kan 

leda till att man som gäst ifrågasätter sin egen förmåga att förstå omgivningen. En 

rörig matsal med otydlig informationsstruktur och höga ljudnivåer kan dessutom 

leda till att man som besökare upplever platsen som stressande och disharmonisk. 

De flesta personerna kommer någon gång i kontakt med en matsal med 

brickservering då det är ett vanligt koncept i skol- och personalmatsalar. Matsalar 

är således en plats som är relevant att utveckla och förbättra. 

I detta examensarbete har jag utgått från ett problem som existerar i matsalen på 

Boda Borg i Oxelösund. Boda Borg är ett äventyrshus dit människor kommer för att 

lagvis tävla i fysiska och kluriga, dvs mentalt utmanande, banor. Anläggningen 

består av 21 banor som är uppdelade i gröna, röda och svarta banor. Grön färg 

innebär att banan endast är klurig, röd innebär att banan är klurig samt något fysisk 

och svart innebär att banan är något klurig men först och främst mycket fysisk. 

Lagens uppgift är gemensamt försöka lösa banans uppgifter. När man klarat detta 

får man en stämpel som bevis på att man lyckats.  

Konceptet Boda Borg startades år 1995 i Torpshammar och är ett franchisekoncept. 

Det finns idag på sju svenska orter samt en anläggning utanför Dublin på Irland. 

Den 14 maj år 2005 startade Stefan Kemi anläggningen i Oxelösund tillsammans 

med sin fru Yvonne Kemi. Företaget har förutom sina två ägare fyra fast anställda. 

Utöver dessa har man ett tiotal timanställda. År 2013 hade företaget en omsättning 

på ca 13.000.000 kronor. Vinsten efter fulla avskrivningar och skatt landade på ca 

850.000 kronor. Företaget strävar efter att alltid ge gästerna så god service som 

möjligt och att hela tiden förnya och förbättra banorna för att få gästerna att 

återkomma. 

Boda Borg besöks årligen av ca 46.000 personer men har möjlighet att ta emot ca 

120.000 gäster/år. Man tar emot gäster i alla åldrar och besöks av allt från 

småbarnsfamiljer och skolklasser till företag och svensexor. Anläggningen har 

öppet året om men har sina högsäsonger i april-juni samt augusti-september då 

många skolklasser väljer att åka dit på klassresa. Även på loven besöks 
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anläggningen flitigt av barn och ungdomar. Speciellt populärt är höstlovet då man 

har ett event som kallas för Boda Booo. Då smyckas huset spöklikt och 

skådespelare utklädda till spöken vandrar runt i banorna. 

Under sommaren besöks anläggningen främst av barnfamiljer och beläggningen 

beror då till stor del på vilket väder som råder. Resten av året är det helgerna som 

har högst beläggning och då besöks anläggningen av gäster i blandade åldrar. På 

söndagar erbjuder man ett specialpris för föreningar vilket gör att många väljer att 

åka dit med exempelvis fotbollslaget eller scoutkåren. På vardagar besöks 

anläggningen främst av vuxna. Många företag väljer Boda Borg som en plats att 

träna teambuilding på och kombinerar ofta besöket med en konferens.   

Besökaren kan välja på två olika pass, tvåtimmarspass eller heldagspass. Det första 

kostar 130 kr/person och det senare kostar 180 kr/person. De flesta gästerna väljer 

det senare passet då två timmar oftast upplevs som för kort tid. Under högsäsonger 

och höstlov är heldagspasset dock begränsat till max fem timmar för att alla gäster 

som vill besöka anläggningen ska ha möjlighet att göra det. I samband med att man 

bokar ett pass på anläggningen kan man även lägga till tacobuffé. Denna serveras 

kl. 12.00–14.00 och kostar 75 kr/person för ungdomar och 85 kr/person för vuxna. 

Kaffe och te bjuder anläggningen på hela dagen, något som är mycket uppskattat 

bland vuxna gäster. 

Att jag valt just Boda Borg som bas för mitt examensarbete beror på att jag under 

de senaste åren arbetat extra som receptionist där. Det har således gett mig en 

inblick i hur verksamheten fungerar och vilka rumsliga problem som existerar på 

platsen. Jag har arbetat både i och i anslutning till matsalen. Detta har gjort att jag 

lagt märke till att det finns problem med hur människorna rör sig i matsalen. Jag har 

även noterat att jag ofta fått frågor om hur man ska gå till väga samt att det ofta är 

en hög ljudnivå på platsen. 

2.2 Syfte 
Jag kommer i detta examensarbete att studera de rörelsemönster som finns i en 

matsal. Dessa rörelsemönster studeras för att ta reda på om och hur gästerna hittar 

det de behöver i matsalen. Detta gör jag för att bidra med kunskap till hur man kan 

utforma en matsal så att gäster lätt får en översikt över vad de ska göra och vilka 

saker som finns i matsalen. Intentionen med att göra dessa studier är, att med dem 



 

4 
   

som grund, ta fram ett nytt förslag på hur matsalen på Boda Borg i Oxelösund ska 

utformas för att undvika förvirring hos gästerna. 

2.3 Frågeställning 
 

Hur påverkas rörelsemönster med hjälp av rumsliga element så att gäster finner sin 

väg i en matsal med brickservering? 

2.4 Avgränsning 
Detta examensarbete har avgränsats till att endast studera matsalen på Boda Borg 

och kommer inte att beröra närliggande ytor såsom kök och reception. Anledningen 

till detta är att det är i matsalen som problemet är som störst. Att försöka lösa det 

problem som finns och minska på den muntliga informationen har en stor betydelse 

både för företaget och för de gäster som besöker Boda Borg. Problemet innebär 

idag ökade kostnader för företaget som behöver ta in större personalresurser. 

Samtidigt kan förvirring hos gästen ge upphov till en sämre upplevelse av vistelsen 

på Boda Borg, något som i första hand drabbar gästerna men som i förlängningen 

även drabbar företaget.  

Gestaltning har applicerats i den befintliga matsalen och inga förändringar på 

matsalens storlek har gjorts. Inga anvisningar för konstruktion eller material 

kommer att presenteras i designförslaget. 

Boda Borg i Oxelösund är i sitt utformande inte anpassat efter personer med 

synnedsättningar eller rörelsehinder. Då syftet med anläggningen är att gästen ska 

komma och tävla i olika banor där moment som att behöva krypa, klättra, eller leta 

efter visuella element är fundamentala är dessa anpassningar ingenting som 

eftersträvas. Anläggningen är följaktligen en plats där personer med dessa 

handikapp sällan rör sig. På grund av detta tas ingen särskild hänsyn till eventuella 

synnedsättningar i gestaltningsförslaget. Jag har dock bevakat att förändringarna 

inte leder till några försämringar för dessa personer. Jag har dessutom tagit hänsyn 

till de allmänna r 
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3. Teori 
 

3.1 Intuitiv design 
I detta examensarbete ställs jag inför ett problem som handlar om att ta fram ett 

förslag på hur matsalen på Boda Borg kan utformas på ett sätt så att gästerna förstår 

hur de ska gå till väga när de ska hämta mat. Jag har därför valt att läsa forskning 

som beskriver hur man ska designa objekt så att de förstås intuitivt av mottagaren.  

 

Definitionen av vad intuitiv användning innebär är inte enhetlig då olika forskare 

har varierande syn på saken. Jag har valt att utgå från en sammanfattad definition 

som tagits fram av Blackler et al. (2007) och lyder: 

 

Intuitive use of products involves utilizing knowledge gained through other 

experience(s). Therefore, products that people use intuitivly are those with 

features that they have encountered before. Intuitive interaction is fast and 

generally non-conscious, so people may be unable to explain how they made 

decisions during intuitive interaction. (Blackler 2006; Blackler, Popovic & 

Mahar 2002; Blackler, Popovic & Mahar 2003, 2004, 2005, citerad av 

Blackler et al 2007 s. 2) 

 

Med denna definition menas att om användarna känner igen enheter i en designad 

produkt så kan de med hjälp av sina erfarenheter förstå vad de ska göra. De 

kommer intuitivt att inse hur och vad som ska göras. 

 

Blackler et al (2007) är en grupp australienska forskare som har gjort en 

sammanställning av flera tidigare studier på området intuitiv användning. Studien 

som gjorts visade att exponering för produkter som använder liknande funktioner 

hjälpte deltagarna att slutföra uppgifterna snabbare och mer intuitivt. De visade 

dessutom att bekanta funktioner används intuitivt oftare än obekanta sådana 

(Blackler et al 2002). Utifrån dessa studier har de tagit fram tre designprinciper för 

utformandet av ett intuitivt samspel. En av dessa är att det är viktigt att göra 

uppgifter, placering och utseende bekant för funktioner som redan är kända. Man 

ska använda välbekanta symboler och/eller ord och placera dem på platser som gör 

uppgiften jämförbar med funktioner folk har sett förut (Blackler et al. 2007 s. 3). 

 

Viktigt att påpeka är att forskningen som gjorts på detta område egentligen rör 

gränssnitt och inte rumsliga förhållanden. Trots detta bedömer jag den ändå som 

tillämpbar i mitt fall då vår hjärna fungerar på samma sätt oavsett om vi ser något 
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bekant på en skärm eller i verkligheten. Vårt visuella arbetsminne fungerar på ett 

sådant sätt att det inte bara är bilder av saker som lagras i hjärnan, det finns också 

en mängd kunskap och handlingar kopplat till det vi ser (Ware 2008 s. 11). Det 

betyder att om vi exempelvis ser en stol så aktiveras även funktioner som kan 

kopplas till den, såsom att vi kan använda den för att sitta på. För att veta hur vi ska 

gå till väga när vi stöter på ett nytt objekt så behöver vi antingen ha påträffat något 

liknande tidigare för att på det sättet kunna överföra gammal kunskap till det nya 

objektet, eller få information om vad vi ska göra (Norman 2002 s. 82). Detta är 

något som kan appliceras även i rumsliga sammanhang då det handlar om att 

mottagaren har en förförståelse för vad som ska göras. Om man då kan utforma en 

matsal och alla dess komponenter så att gästerna känner igen grunddragen skulle 

det innebära att gästerna intuitivt vet hur de ska gå till väga. 

3.2 Wayfinding och Wayshowing 
Wayfinding och Wayshowing är vanliga begrepp inom ämnet informationsdesign 

och kan på svenska översättas till orientering och vägvisning. Sambandet mellan 

dessa två begrepp beskrivs av Per Mollerup (2005 s. 11) med uttrycket 

”Wayshowing is the means, Wayfinding is the end”.  

Mollerup (2005) beskriver i sin bok Wayshowing – A guide to Environmental 

Signage, Principles & Practices nio olika strategier som människor använder sig av 

när de försöker orientera sig. Ofta används flera av dessa strategier i kombination 

med varandra (Mollerup 2005 s. 69). 

Strategier som används vid Wayfinding: 

 Track following – att följa spår, exempelvis pilar 

 Route following – att följa en vägbeskrivning 

 Educated seeking – tidigare erfarenheter leder till att man drar slutsatser 

 Inferance – att härleda logiska slutsatser från antaganden som är kända eller 

antas vara sanna. 

 Screening – systematisk avsökning av omgivningen 

 Aiming – visuellt målsökande 

 Map reading – att följa en karta eller gps 

 Compassing – att följa en kompass 

 Social navigation – att följa efter andra människor (Mollerup 2005 s. 42) 
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Vikten av att sträva efter att skapa goda wayfindingsmöjligheter understryks av 

Romedi Passini. Han menar att undersökningar som gjorts visar att frustration som 

orsakats av problem att hitta rätt inte bara framkallar en negativ uppfattning av den 

fysiska miljön utan att det även påverkar upplevelsen av företaget och servicen i 

den fysiska miljön (Passini 1996 s. 319). 
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4. Metod 
 

4.1 Val av metoder 
För att införskaffa en förståelse för problemområdet har kvalitativa studier 

genomförts. Anledningen till att just kvalitativa metoder valts är att syftet varit att 

få en djupare förståelse för hur gästerna rör sig i matsalen på Boda Borg; Vilka 

vägar väljer de? Var uppstår samlingsplatser? etc. Kvalitativa tillvägagångssätt 

syftar till att försöka skapa en närhet till enheterna i undersökningen (Holme & 

Solvang 1997 s. 92), något som är relevant i förhållande till mitt syfte då jag strävat 

efter att få en bild över vad som händer på just den här platsen. Kvantitativa 

metoder har valts bort då dessa enligt Holme & Solvang (1997 s. 150) syftar till att 

få en generell bild av verkligheten.  

4.2 Etiska överväganden 
I detta examensarbete har jag stött på människor och situationer där jag behövt 

reflektera över etiska aspekter i mitt handlande. Jag har mött människor som 

bidragit med information till arbetet och det har varit viktigt att behandla dessa 

människor på ett korrekt sätt, både under kontakten med dem men även i 

efterarbetet. I samband med de kvalitativa intervjuer som utförts har jag varit noga 

med att informera deltagarna om deras rättigheter. Information om att det är helt 

frivilligt att delta i studien, att man när som helst kan avbryta intervjun, samt att 

personen själv får välja var intervjun ska ske är nödvändigt (Kvale 1997) och något 

som följts.  

 

Vid utförandet av de dolda observationerna som gjorts var krävdes en extra tanke. 

Just dolda observationer är en metod som ska övervägas noga då det finns etiska 

förbehåll i att observera människor utan deras vetskap (Holme & Solvang 1997 s. 

111). Mycket viktigt är att man som forskare inte inkräktar på individens integritet. 

(God Forskningsed 2011 s. 65) I mitt fall har jag inte ställts jag inför några etiska 

dilemman då det inte är individerna i sig som jag studerat, utan endast deras 

rörelsemönster i lokalen. Att detta dessutom genomförts på en plats där många 

olika individer och grupper rör sig samt utan någon påverkan från min sida har 

bidragit ytterligare till att jag på goda grunder kunnat anta att individernas integritet 

inte kränkts.   
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Under arbetets gång har jag strävat efter att försöka agera så neutralt som möjligt. 

Detta gäller alla de situationer som uppstått under observationer och intervjuer samt 

när materialet tolkades. Målet har hela tiden varit att försöka spegla verkligheten på 

ett så korrekt sätt som möjligt och att aldrig försöka påverka informationen. 

4.3 Urval 
För att få en så tydlig bild som möjligt av matsalen på Boda Borg och dess problem 

har observationerna delats upp på olika dagar med olika karaktär. Dagar där endast 

ett fåtal gäster rörde sig i matsalen valdes ut samt dagar då flera hundra personer 

skulle hinna äta mat under de två timmar som lunchen serveras. Jag har dessutom i 

förväg tittat på de bokningar som funnits för att kunna planera mina observationer 

efter de varierande gästtyperna. Intentionen har varit att dels utföra observationer de 

dagar då många barnfamiljer besöker anläggningen men också dagar då bokningar 

gjorts av företag och matsalen därmed uteslutande består av vuxna människor. 

Bild 1. Tabell över datum, tider och övriga förhållanden för de observationer som utförts.  

Syftet med att studera rörelsemönstren i matsalen var att försöka förstå hur 

matsalen upplevs som helhet och om det finns några element i matsalen som 

upplevs som mer kritiska än andra. Jag har därför undersökt om det finns någon 

förförståelse för hur en matsal bör se ut som spelar in när man tar mat i en 

lunchservering. 

4.4 Observation som metod 
Syftet med att utföra en observation är att forskaren ska få reda på vad som 

egentligen sker på platsen. Detta ska man få tag på genom att titta, lyssna och fråga 

(Holme & Solvang 1997 s. 110). I denna studie har jag valt att genomföra dolda 

observationer. Detta betyder att människorna i undersökningen observeras utan att 

de är medvetna om det (Holme & Solvang 1997 s.111). Den dolda observationens 

styrka ligger i att individerna inte vet om att de blir observerade (Holme & Solvang 
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1997 s. 111) och de kan således inte förändra sina beteenden på grund av att de blir 

observerade.  

 

Matsalen på Bodaborg har observerats vid fem tillfällen under deras 

lunchservering, varje tillfälle under två timmar. Denna tid har bedömts som 

tillräcklig då återkommande problem varit tydliga under dessa tillfällen. Jag är 

medveten om att fler observationstillfällen skulle kunna ge ett annat resultat och 

påvisa ytterligare problem men då jag själv har arbetat i matsalen och har erfarenhet 

av de vanligaste incidenterna bedömer jag detta som en liten risk.  

Vid genomförandet av observationerna var jag noga med att försöka undvika att 

påverka omgivningen och dess beteende med min närvaro. I mitt fall har jag 

observerat en plats där många olika individer och grupper befinner sig och det har 

följaktligen varit enkelt för mig som observatör att smälta in i mängden. Det jag 

behövt tänka på är vilken klädsel jag burit vid observationstillfällena. Då 

majoriteten av äventyrshusets gäster vanligtvis bär träningskläder i matsalen så var 

det rimligt att även jag gjorde det för att passa in. Vid några av observationerna har 

jag valt att bära mina arbetskläder. Fördelen med detta var att jag kunnat placera 

mig i receptionen och därmed utanför gästernas rörelsemönster. Jag fick på det 

sättet en bättre överblick av matsalen.  

Som metod för att dokumentera observationerna i matsalen används notationer. 

Notationer är en non verbal metod som används för att påminna om rådande 

rumsupplevelser samt att formulera de fysiska förutsättningarna i rummet 

(www.arnebranzell.se, 2013-02-12).  

 

Branzell har tagit fram ett system för hur man kan notera upplevelser i rummet som 

är skilda från den fysiska verkligheten. Branzell har utgått från de fem element som 

presenteras i The Image of the City (Lynch 1960) och med dessa som grund har han 

sedan utvecklat systemet vidare. Genom att följa en persons rörelse i rummet kan 

man med hjälp av notationssystemet exempelvis beskriva hur personen rör sig, i 

vilken takt detta sker och var personen stannar upp. Man kan dessutom notera 

fysiska element i rummet såsom landmärken och barriärer. Ett landmärke kan vara 

ett speciellt föremål som sticker ut, exempelvis en stor taklampa. En barriär kan 

http://www.arnebranzell.se/
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vara något som delar av rummet, exempelvis olika typer av golvmaterial eller en kö 

av människor. (Branzell 1976)  

 

Anledningen till att notationer används för att dokumentera observationerna är att 

jag är ute efter att hitta de olika element och kritiska punkter i matsalen som gör att 

de praktiska problemen existerar. Vad är det som tar uppmärksamheten i rummet? 

Tar man omvägar eller genvägar? Är saker felplacerade? osv. Att kunna tolka 

dessa företeelser är en central uppgift när man organiserar ett rum och Branzell 

menar att denna organisering, med hjälp av notationer, kan flyttas över från ett 

intuitivt till ett mer medvetet plan (Branzell 1976 s. 68). Intentionen med 

notationerna var att de skulle ge en bättre uppfattning av vad som sker i matsalen 

och hur gästerna styrs av omgivningen. Denna förståelse har sedan fått ligga som 

grund till det designförslag som tagit fram. 

4.5 Kvalitativ intervju som metod 
Den kvalitativa intervjun brukar ibland kallas för ostrukturerad intervju (Kvale 

1997 s. 19). Den syftar till att erhålla beskrivningar av den intervjuade personens 

livsvärld med avsikten att sedan kunna tolka meningen med det som beskrivits (ibid 

s.13). I detta examensarbete har ostrukturerade intervjuer utförts för att ge 

djupgående beskrivningar av det jag behövt ta reda på. Genom att inte ha för styrda 

frågor har jag kunnat fördjupa mig inom vissa delar genom att ställa följdfrågor till 

den intervjuade. Då jag sedan tidigare har erfarenhet av platsen som jag undersökt 

så har det varit viktigt att vara medveten om min egen syn på sammanhanget. 

Gillham (2008 s. 27) skriver om vikten av att vara uppmärksam på att dessa 

förutfattade meningar innebär att man redan har gjort en bedömning och man hela 

tiden måste ställa sig frågorna; vad man väntar sig att finna samt vad man vill 

respektive inte vill finna.  

Två av de intervjuer som genomförts har varit telefonintervjuer, något som har både 

för- och nackdelar. Till fördelarna hör att man har möjlighet att vara reaktiv då man 

talar direkt till personen och kan ställa följdfrågor, något som inte fungerar vid 

övriga sätt att utföra distansintervjuer. Den största nackdelen hör ihop med fördelen 

då du intervjuar personen direkt men inte kan uppfatta dennes kroppsspråk eller 

ansiktsuttryck (Gillham 2008 s. 143-144). 
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En etisk aspekt är att se till att de intervjuade förstår och samtycker till det som 

förväntas av dem (ibid. s 145). Jag har vid kontakt med de intervjuade varit 

noggrann med att presentera mig tydligt, låta dem bestämma var och när det passar 

att jag ringer samt informera om hur lång tid intervjun tar.  

Intervjuerna som genomförts skedde vid tre tillfällen. En intervju genomfördes med 

Stefan Kemi som är VD för Boda Borg med syftet att ta reda på mer om varför 

matsalen ser ut som den gör. De övriga intervjuerna utfördes via telefon med två 

olika kvinnor som båda har stor erfarenhet av matsalar med brickservering. För att 

få struktur på telefonintervjuerna har en intervjumall följts (Se bilaga 1). 

Bild 2. Tabell över datum, tider och platser för de intervjuer som genomförts. 
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5. Empiri 
 

5.1 Insamlad data från observation 
 

Bild 3. Planritning över matsalen och anslutande lokaler på Boda Borg.  

Matsalen serverar alltid samma mat – tacobuffé. Buffélinan består i dagsläget av 

flera komponenter i följande ordning: Tallrik, mjuka tacobröd, köttfärs, tacochips, 

grönsaker, såser, bricka, bestick, servetter och glas. Två maskiner med 

måltidsdryck finns utplacerade i mitten av matsalen. Måltidsdrycken serveras 

endast under lunchen men gästerna kan ta vatten ur maskinerna hela dagen. Det 

finns dessutom ytterligare tre stationer i matsalen, en med kaffe och te, en med 

glass och en med topping. I dagsläget finns det alltid personal i slutet av buffén för 

att förbereda färdiga brickor med glas, bestick och servett som gästerna sedan kan 

använda. Personalen ser även till att gästerna börjar på rätt sida av buffén. Det finns 

även personal stationerad vid glassen för att skopa upp kulor till gästerna. Gästen 

får sedan själv ta den topping som önskas. 
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Bild 4. Planritning över matsalen där lunchens komponenter är utmärkta.  

 

Bild 5. Närbild på buffélinans komponenter. 

 

Observationerna visade att gästerna som kommer till matsalen går till väga på 

främst två olika sätt när de ska börja ta sin mat. Om buffén är fri från andra 

människor går man först till bufféns slut för att ta en bricka och går därefter tillbaka 

till bufféns start för att ta sin tallrik och därefter mat. Detta fenomen var inte lika 

vanligt då det var kö vid buffén. Då gick de flesta människorna istället och ställde 

sig längst bak i kön. Några få av de som observerats gick dock till buffén slut för att 

hämta en bricka och därefter återvända till kön.  

De personer som ställt sig i kön och börjat ta mat utan bricka visade en tendens att 

strunta i brickan helt när de kom till slutet av buffén. Man tog istället sin tallrik med 

mat och ställde den på den plats man tänkt sitta på. Därefter återvände personerna 
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till bufféns slut för att hämta bestick. Ett flertal observerade återvände ytterligare en 

gång för att hämta ett glas på samma ställe. Detta inträffade dock endast när ingen 

personal fanns vid slutet av buffén för att påminna alla om att ta en bricka samt 

hjälpa till med uppläggning av glas, bestick och servetter. Observationerna visade 

även att borden ofta lämnades stökigare hos de gäster som inte tog någon bricka. 

Förutom matspill blev använda servetter och tomburkar kvar på bordet efter att 

gästen gått. 

De flesta av de observerade hittade juicemaskinerna utan några problem. Dock har 

en juicemaskin varit trasig under en längre tid och ger endast ifrån sig vatten. Detta 

ledde till förvirring hos vissa gäster då de som endast fått vatten i sitt glas undrade 

var de kunde hitta juicen. De gäster som valde att äta glass till efterrätt tenderade att 

hitta även den stationen utan några problem. 

  

Bild 6. Under observationerna utfördes notationer i matsalen för att dokumentera gästernas 
rörelsemönster. Bilden visar de stråk, noder och landmärken som upptäcktes. 

 

5.1.1 Analys och tolkning av insamlad data från observation 
Efter observationerna av matsalen har jag analyserat vilka rumsliga element som 

verkar styra matgästernas rörelseriktningar på platsen. Tydligast visade det sig att 
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matgästerna tycks styras av två tydliga landmärken (Branzell 1976 s.19) i rummet, 

brickorna och kön. Det verkade dessutom som att vanliga strategier hos gästerna 

var de strategier som Mollerup (2005 s 42) kallar för educated seeking och social 

navigation. Detta kan tolkas som att det hos matgästerna finns en förförståelse för 

vad man vanligtvis börjar med när man befinner sig på en lunchrestaurang.  Om 

ingenting antyder något annat och man som gäst ser en hög med brickor så är det 

dit man väljer att gå först då brickan är den komponent som bör placeras underst. 

När man istället ser en kö säger gästens förförståelse att om man följer efter de 

andra matgästerna så hamnar man rätt. Med andra ord kan man säga att gästerna 

intuitivt trodde att de förstod vad dem skulle göra när de såg kända element.  

De gäster som inte tog bricka först utan följde kön verkade uppleva brickan som 

onödig när de redan hade tagit sin mat och valde att strunta i den. Med tallriken i 

hand valde man istället att hitta sig en sittplats och därefter hämta bestick och glas. 

Buffélinan blev på det sättet uppdelad i två stationer, en där man tog mat och tallrik 

samt en där man hämtade bestick. Detta ledde till att ytan runt buffén upplevdes 

som rörig.  

     

 Bild 7. Nuvarande buffélina på Boda Borg. 
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Några större problem med att hitta juice (bortsett från den trasiga juicemaskinen) 

och glass verkade inte existera på platsen. Kanske berodde detta på att gästen, när 

det var dags för detta, hunnit lära känna platsen bättre och fått en tydligare bild av 

matsalen och dess olika komponenter. Ytterligare en anledning till detta kan vara 

att gästerna redan vid ankomsten till Boda Borg får lära sig att så fort man blir 

törstig kan hämta vatten i dessa juicemaskiner och på det sättet redan hunnit skapa 

en relation till dem.  

Alla de oklarheter om hur man ska röra sig och hitta i matsalen leder till att platsen 

upplevs som rörig. Människor tar omvägar och krockar lätt med varandra. Detta 

verkade bero på att flera olika rörelsemönster med olika riktningar uppstod runt 

buffén. Många frågor om hur man ska gå till väga bidrog även till en höjd ljudnivå. 

5.2 Intervju med Stefan Kemi – VD för Boda Borg Oxelösund 
I intervjun med Stefan Kemi, VD på Boda Borg, var mitt huvudsakliga mål att ta 

reda på mer om bakgrunden till hur matsalen ser ut idag. Efter att ha bett om 

tillåtelse att spela in intervjun samt att få publicera hans namn i detta 

examensarbete tilläts han berätta fritt om hur matsalen förändrats sedan 

anläggningen startades för åtta år sedan. Under intervjuns gång ställdes följdfrågor 

för att han skulle kunna utveckla svaren och visa det som var otydligt. 

Kemi berättade att matsalen, som utformades i samband med att Boda Borg tog 

över fastigheten för drygt åtta år sedan, har inte genomgått några större 

förändringar planmässigt. Det som förändrats är att två mellanväggar tagits ner, 

garagedörrar har bytts ut mot fönsterpartier samt att alla ytskikt har behandlats. De 

inköp man gjorde till matsalen vid starten gjordes med en begränsad budget och 

mycket av det som köpts in beställdes via konkursbolag. Detta innebar att det inte 

fanns någon övergripande tanke med hur utformandet skulle ske utan de val som 

gjordes baserades på vilka kostnader de innebar. 

Kemi beskrev under intervjun att buffélinan hade en annan placering under de två 

första åren och att den då stod placerad mot en vägg vilket gjorde att man endast 

kunde ta mat från ett håll. Det var även en längre sträcka mellan köket och 

buffélinan än i dagsläget vilket försvårade påfyllningen av mat. Med detta som 

grund valde man att flytta buffén till den plats där den står idag. Dock var det 

endast maten som var placerad där. Brickor, tallrikar, bestick och glas fick gästerna 

först hämta ur en öppning vid diskrummet för att sedan ta mat vid buffén. Phan 
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berättade att på den tiden användes den brickbana som går att fälla upp på buffén 

men som egentligen är för smal för brickorna vilket gör att man får balansera 

brickorna för att de inte ska falla till marken. 

Bild 8. t.v. Brickbana som i dagsläget är för smal för brickorna. 

Bild 9. t.h. Slutet av buffélinan där brickor, bestick, glas och servetter finns. 

 

Då det i dagsläget inte finns någon fungerande brickbana berättar Kemi att brickor, 

glas och bestick istället har placerats i slutet av buffén. Han nämner att buffén idag 

är långt ifrån optimalt utformad, både funktionellt och estetiskt, och visar på de 

sladdar som hänger synligt under borden. På frågan varför man valt att använda 

brickor överhuvudtaget får jag svaret att det är för att man lätt ska kunna ställa bort 

brickorna i diskvagnarna efter att man ätit samt att de underlättar för att borden 

hålls snygga och rena. Han påpekar att det senare är mycket viktigt på platsen då 

många gäster ska äta på kort tid och borden snabbt behöver kunna användas av 

nästa sällskap. Han poängterar dock att man aldrig provat att ta bort brickorna ur 

systemet. 

5.3 Intervju med Gunilla Adestam – Platschef på Järngrytan, Sodexo 
Gunilla Adestam arbetar inom Sodexo som platschef på SSAB:s personalmatsal 

Järngrytan i Oxelösund. Hon har en lång erfarenhet inom arbete i matsalar med 

brickservering då hon arbetat 16 år på Sodexo och dessförinnan på Samhall.  

Adestam berättar att hon inte känner till några färdiga koncept för hur en matsal 

med brickservering ska utformas eller någon forskning på detta. Hon menar att man 

tittar på den aktuella platsen och försöker utifrån den hitta det utformande som 

passar bäst. Adestam berättar att traditionellt sett är utformandet av en 
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brickservering i personalmatsalar upplagt på det sättet att man börjar med bricka 

och bestick därefter tar man tallrik, råkost, dryck, kolhydrater och sist proteiner. 

Hon ifrågasätter dock användandet av brickor överhuvudtaget då hon i vissa fall ser 

dessa som överflödiga. Hennes tips för att skapa bra och snabba flöden är att 

utforma brickserveringen så att man kan ta maten från två håll. Hon menar också att 

servetter och bestick på borden underlättar för att öka effektiviteten vid buffélinan. 

5.4 Intervju med Peggie Ulle – VD och ägare, storköksbyrån 
Peggie Ulle är VD och ägare till Storköksbyrån i Stockholm. Hon har arbetat som 

storkökskonsult sedan år 1986 och innan dess arbetade hon sju år som 

miljöhälsoskyddsinspektör. Ulle har stor erfarenhet av olika typer av matsalar 

såsom personalmatsalar, skolmatsalar och food courts. Hennes arbete har således 

gett henne en stor kunnighet av att utforma matsalar med brickservering, något som 

gör hennes kunskap relevant för detta examensarbete.  

Ulle berättar, precis som övriga jag kontaktat, att hon inte känner till att det skulle 

ha bedrivits någon forskning på hur brickserveringar bäst utformas. Dock menar 

hon att hon själv studerat rörelseflöden i en mängd matsalar och jobbar alltid med 

små detaljer för att optimera dessa. Hon berättar att standardutförandet i matsalar 

med brickservering är att man alltid tar brickan först. Därefter tar man bestick, 

tallrik och sedan mat. Hon beskriver brickan som den viktigaste komponenten för 

att sätta igång ett rörelseflöde då människor förväntar sig att ta denna först. Hon 

menar att om man placerar denna på en annan plats än i början av en buffélina 

bromsas rörelseflödena då personer som inte förstår hur de ska gå tillväga tenderar 

att röra sig långsammare. På frågan om vad som händer om man plockar bort 

brickan helt berättar hon att detta är vanligt i skolmatsalar där man sorterar sin disk 

själv. Hon menar att utan bricka blir borden oftast smutsigare men den tiden man 

förlorar på att behöva torka dem övervägs av tiden man vinner på att slippa diska 

brickorna. På platser där direktsortering av disken inte är möjlig används alltid 

bricka för att man ska kunna ställa sin disk i diskvagnarna. 

För att optimera effektiviteten hos rörelseflödena vid buffélinan förespråkar Ulle att 

man placerar dryck och glas på en annan plats i matsalar där många gäster äter för 

att minska på kön och öka hastigheten vid buffélinan. Nackdelen med detta är att 

rörigheten i matsalen ökar något. Hon tipsar om att man genom att placera servetter 
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på borden kan effektivisera rörelseflödet ytterligare samtidigt som papperssvinnet 

minskar.  

När jag i slutet av intervjun berättar för henne om hur bufféns flöde i den studerade 

matsalen är upplagt med brickan i slutet så utbrister Ulle: ”Men vad konstigt! Det är 

emot allt normalt tänk!” 

5.4.1 Analys och tolkning av insamlad data från intervjuer 
Efter att ha intervjuat Adestam och Ulle står det klart att utformandet av matsalen 

på Boda Borg inte följer den standard som lunchmatsalar med brickservering 

vanligtvis följer. Trots att Boda Borgs matsal inte är särskilt stor till ytan så gjorde 

observationerna det tydligt att det ofta uppstår förvirring hos matgästerna till följd 

av de olika komponenternas placering. Matgästerna har speciellt svårt att förstå var 

de ska börja när de ska hämta sin mat. Många börjar med att hämta brickor, vilka är 

placerade i slutet av buffélinan. De får sedan gå tillbaka till buffélinans andra ände 

för att ta en tallrik och därefter sin mat. Dessa onödiga omvägar leder till att ytan 

runt buffén upplevs som rörig och att flödet stannar upp. Precis som Ulle berättade 

så utstrålar brickan informationen; ”Börja här” vilket leder till förvirring hos gäster 

när dem sedan märker att det är ”fel” tänk i Boda Borgs matsal. Personalen gör sitt 

bästa för att med muntlig information och med fysiska gester undervisa matgästerna 

i var alla komponenter finns. Detta skulle kunna upplevas som god service men 

man måste också fundera över hur en vuxen människa reagerar när man tror sig 

göra rätt och går till brickorna först. Där får man höra att man gjort fel och att man 

få ta sin bricka senare. Att behöva bli rättad på det sättet kan innebära att man 

känner sig dum, något som märktes under mina observationer när gäster utbrast 

”Oj, det förstod inte jag!” eller ”Dumt av mig, tallrikarna står ju där borta, det borde 

jag ha förstått.” Detta är ett fenomen som beskrivs i boken The Design of Everyday 

Things (Norman 2002 s. 34) där författaren menar att när människor misslyckas 

med en uppgift som upplevs vara enkel så tenderar de att skylla på sin egen dumhet 

eller klumpighet. Som designer måste man därför sträva efter att minimera 

användarens möjligheter att kunna misslyckas (ibid. s. 36).  
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En annan sak som framkommit under mina kvalitativa studier är hur man på platsen 

ger en mängd information för att väga upp för de rumsliga tillkortakommanden som 

finns. Följande information ges muntligt till alla de större grupper som kommer för 

att ta mat vid buffén: 

”Välkommna! Ni ska alldeles strax få börja ta mat men först vill jag att ni lyssnar 

på mig en liten stund. Idag serverar vi tacobuffé och när det är buffé så betyder det 

att man får äta hur mycket som helst. MEN vi här på Boda Borg hatar att slänga 

mat, därför så vill vi att ni tar lite mat i taget och att ni hellre kommer flera gånger. 

När ni ska ta maten så vill vi att ni börjar med en tallrik, därefter tar ni mat och i 

slutet av buffén ta ni bricka, bestick, glas och servetter. Det är jätteviktigt att ni tar 

en bricka för den behöver ni sen när ni ska ställa tillbaka disken i vagnarna här 

bakom mig. Juicen hittar ni i de svarta maskinerna där borta. När ni har ätit klart 

vill vi att ni ställer disken i diskvagnarna och därefter kan ni komma och hämta 

glass, man får välja om man vill ha en eller två kulor. Topping kan ni hämta där 

nere vid tv-apparaten. Varsågod!” 

 

Denna långa fras är fylld av viktig information som personalen vill att gästen ska 

veta. Frågan är dock hur mycket av denna information som tas in av gästen som 

ofta är trött, hungrig och uppspelt när de besöker matsalen. Som människor har vi 

ett sensoriskt minne där all inkommande information lagras ca två sekunder. Om 

den informationen vi hör fångar vår uppmärksamhet går den vidare till 

långtidsminnet. Om informationen inte upprepas eller repeteras här så kommer den 

största delen att glömmas bort. (Baddelay & Hitch 1974)  

Den informationen som presenteras för de matgästerna tar ca 1-1,5 minut att gå 

igenom för personalen och en stor del av den består av att informera om de 

rumsliga förhållandena. Genom att låta rummet tala för sig själv skulle denna 

information kunna kortas ner till att endast hälsa gästerna välkomna samt uppmana 

dem till att inte slänga mat.  
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6. Designprocess 
 

6.1 Behov 
De behov som identifierats på platsen går att dela upp i två grupper, gästernas 

behov och anläggningens behov. Gästerna behöver få en tydlig översikt över 

matsalen som i sin tur behöver vara designad på ett sätt som gör att besökarna 

intuitivt förstår hur de ska gå till väga. Detta är även viktigt för anläggningen då det 

innebär att de genom minskad muntlig information till gästerna kan dra ner på sina 

personalkostnader. Viktigt är även att allt som gör det enkelt för gästerna att förstå 

hur man ska gå till väga leder till en bättre upplevelse av platsen och man undviker 

att gästerna känner sig dumma för att de inte förstår. Ett viktigt behov ur 

anläggningens perspektiv är att skapa ett distinkt rörelseflöde istället för flera olika 

där gästerna tar omvägar. Det gör att tiden det tar för varje gäst att äta minskar och 

man får på det sättet lös lediga bord snabbare. 

6.2 Idégenerering 
I min idégenerering har jag tittat på andra restauranger och matsalars sätt att hantera 

brickservering. Jag har bland annat tittat på RASTA, Nyköpings bro, Stavsjö Krog 

och IKEAs i Kungens kurva för att se hur de har utformat sin brickservering. 

Jag har även baserat mina idéer på tidigare presenterade teori där man menar att 

design som känns igen leder till att användaren intuitivt förstår hur man ska gå till 

väga (Blackler et al. 2007). Jag har således strävat efter att ta fram ett förslag som 

känns igen av gästerna. Genom mina intervjuer med Peggie Ulle och Gunilla 

Adestam har jag försökt hitta ett ideal för vad som lämpar sig bäst vid 

brickservering samt hur det vanligaste utformandet ser ut. 

Som redskap för att ta fram ett nytt förslag har mjukvaran Sketchup främst använts 

då matsalen och buffélinan ritats upp i 3D. Detta har gett en möjlighet att kunna 

vända och vrida på inredningen och på det sättet testa olika förslag. Jag har även 

använt mig av frihandsskisser där papper och penna har varit viktiga redskap. 

6.3 Design 
Jag har i detta examensarbete valt att förändra ordningen och placeringen av de 

komponenter som finns i buffélinan. Syfte har varit att försöka skapa en buffélina 

där komponenterna kommer i den ordning som man förväntar sig. Jag har därför 

valt att placera brickorna först då det visat sig att detta är den standard man följer 
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när man utformar lunchmatsalar med brickservering. För att ta vara på allt utrymme 

i buffélinan har brickorna byggts in i bufféns sidor. Brickorna kan med fördel 

placeras på ett fjädrande underlag som gör att de hela tiden pressas upp i rätt höjd 

och inte hamnar för lågt när de börjar ta slut. Jag har valt att låta dem sticka ut 

något på varje sida för att de fortfarande ska synas tydligt och inte missas av 

gästerna. Norman (2002 s. 100) betonar vikten att inte gömma avgörande delar i en 

design så väl att man missar dem. Då observationerna visat att brickorna i sig 

utgjorde ett viktigt landmärke ansågs det viktig att de fortfarande är väl synliga. 

Under observationerna framkom det även att gästerna främst använder sig av två 

wayfinding-strategier när de bestämmer sig för var de ska börja, social navigation 

och educated seeking i enlighet med Mollerup (2005 s. 42). Beroende på vilken 

strategi som valdes hamnade gästerna på två olika ställen i matsalen, antingen i kön 

vid buffens start eller vid brickorna på buffens slut. Genom att placera brickor och 

kö på samma plats leds gästerna till samma plats oavsett vilken strategi som 

används. I anslutning till brickorna kommer man även att ta sina bestick och sin 

tallrik.  

 

 

Bild 10. 3d-modell av den nya buffélinan. 
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Direkt efter att man tagit sin bricka börjar den brickbana som kommer följa 

buffélinan ända till slutet. Ett av de krav som finns på tillgängligheten för 

funktionshindrade är att det ska finnas någonstans att placera bricka och tallrik 

medan man tar av maten (Tillgängliga och användbara miljöer 2010). Brickbanan 

som presenteras i detta förslag är tillräckligt stor för att brickorna ska kunna stå på 

den utan att välta. Den består av stänger som gör att eventuell spilld mat ramlar 

igenom och kan sedan sopas upp från golvet. Något som underlättar renhållningen 

för personalen. Höjden på brickbanan är ca 0,80 m över golvet för att följa de 

tillgänglighetsanvisningar som finns (Tillgängliga och användbara miljöer 2010).  

Näst i tur efter bricka, bestick och tallrik är varmbufféerna placerade. Dessa har 

sänkts ner i buffélinan för att hamna på en höjd som skapar bättre tillgänglighet 

samt underlättar för renhållning av buffén. Buffélinan har tre varmbufféer där 

mjuka bröd, chips och köttfärs placeras. Kallbuffén kommer sist i det nya förslaget 

och där tar gästerna grönsaker och såser. Under kallbuffén byggs ett 

förvaringsutrymme till där personalen kan förvara exempelvis servetter eller nya 

salladsbestick. 

De glas som funnits i buffélinan har tagits bort och istället placerats i anslutning till 

juicemaskinerna. Att ha glasen på flera ställen leder till förvirring och då juicen 

finns separat i matsalen är det mer naturligt att ha alla glas på samma ställe. Detta 

leder till att buffélinan dels kan göras kortare men också till ett effektivare flöde. 

Precis som Ulle berättade så brukar det i matsalar med många gäster vara 

fördelaktigt att placera dryck separat för att skapa effektivare flöden. Då gästerna 

redan vid ankomst lär sig att de kan ta glas till sitt vatten där så är det effektivast att 

de även tar glasen till sin lunchdryck på samma plats. Det leder till att det blir 

tydligare för gästerna och de slipper bli förvirrade. 

Servetterna har placerats i servetthållare på borden. Detta har dels gjort för att 

effektivisera flödet vid buffélinan men också för att minska på 

pappersanvändningen då man istället kan ta en servett när man behöver den, inte ta 

flera ifall att man skulle behöva dem. Placeringen av kaffe, glass och topping har 

lämnats oförändrad då observationerna visat att gästerna inte hade några problem 

att hitta dessa komponenter.  
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Genom att presentera information på olika sätt så kan man minska risken för 

kognitiv överbelastning. Minnesbehoven fördelas då på olika kanaler i hjärnan. 

Exempelvis så fördelas visuella intryck på en kanal medan audiella intryck fördelas 

på en annan (Baddelay & Hitch 1974). Detta innebär att man i matsalen på Boda 

borg kan dela upp informationen så att en del (exempelvis information angående 

matsvinn) kommer muntligt medan information om hur man ska gå till väga visas 

visuellt, d.v.s. genom att låta rummet tala för sig. Detta underlättar för gästen som 

då inte behöver anstränga sig lika mycket för att ta in informationen. Med detta i 

åtanke har jag valt att förflytta bufféns placering i matsalen. Detta har jag gjort för 

att ge gästerna en tydligare start på buffén när de kommer från banorna. Ju fler 

möjligheter det finns att genomföra en uppgift, desto större risk är det att 

svårigheter uppkommer (Norman 2002 s. 82). Min avsikt har därför varit att man 

automatiskt ska komma till bufféns början när man följer stråket genom matsalen 

och att den enklaste vägen också ska vara den rätta vägen.  

Bild 11. Planritning över bufféns nya placering i matsalen. 
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Bild 12. t.v. Fotografi av den befintliga buffén när man kommer från höger i byggnaden. 

Bild 13. t.h. 3d-modell av bufféns nya placering när man kommer från höger i byggnaden. 

Bild 14. t.v. Fotografi av den befintliga buffén när man kommer från vänster i byggnaden. 

Bild 15. t.h. 3d-modell av bufféns nya placering när man kommer från vänster i byggnaden. 

 

Genom att omplacera buffélinan hoppas jag kunna minska springet mellan borden i 

matsalen. Jag förväntar mig även att det kommer bidra till att ett mer distinkt 

rörelsemönster uppstår i matsalen då de gäster som kommer från banorna lätt kan 

svänga av från huvudstråket och börja ta mat. Vid fint väder blir det även lätt för de 

gäster som väljer att äta utomhus att fortsätta rakt ut på terrassen efter att de tagit 

sin mat. Ytterligare en fördel med att flytta buffélinan är att det blir naturligare att 

börja ta av buffén från två håll och köerna kommer således bli kortare. Buffélinan 

ligger fortfarande i nära anslutning till köket vilket är viktigt för personalen som 

ska hålla buffén fräsch och fylla på mat.  
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7. Slutdiskussion  
 

7.1 Återkoppling 
Syftet med examensarbetet var att studera de rörelsemönster som finns i matsalen 

på Boda Borg för att utreda om och hur gästerna hittade det dem behövde i 

matsalen. Som mina studier har visat så fanns det flera olika rörelsemönster i 

matsalen som gjorde att ytan runt buffélinan lätt blev rörig. Det visade sig att Boda 

Borg använder sig av ett system i sin lunchservering som är bakvänt och 

motsägelsefullt jämfört med den standardutformning som finns. Detta ledde till att 

gäster handlade efter sin förförståelse för hur man ska gå till väga i en matsal, något 

som då skapade oreda i matsalen.  

Tidigare teorier och forskning har visat att om man designar element på ett sätt som 

gör att människor känner igen sig så förstår man intuitivt hur man ska gå till väga 

(Blackler et al. 2007). Mollerup (2005) beskriver på samma sätt en av de olika 

wayfindingstrategierna som educated seeking, d.v.s. att du letar efter något som du 

förstår dig på och har mött tidigare. Utifrån dessa teorier har jag i detta arbete 

fokuserat på att skapa en gestaltning som följer det vanligaste utformandet för hur 

en lunchmatsal med brickservering ser ut. Jag anser därför att min gestaltning klarar 

av att skapa ett mer distinkt rörelseflöde och minska den oreda som råder i 

matsalen. 

Genom att förändra bufféns placering i matsalen så kommer antalet rörelseflöden 

munskas då bufféns start nu blir mer visuellt framträdande. Då dess början placerats 

närmare det stråk som går rakt igenom matsalen innebär det är gästerna kommer att 

komma rakt på den utan att börja kryssa mellan borden. Detta är något som 

kommer att bidra både till tydligare stråk men också till en lugnare miljö för de 

matgäster som sitter vid borden. Vid bufféns omplacering var jag dessutom noga 

med att tillgodose personalens behov gällande närhet till buffén och 

renhållningsmöjligheter då även dessa saker är viktiga för att skapa effektivitet i 

matsalen.  

Genom att göra dessa förändringar anser jag att de olika rörelsemönster som finns 

påverkas till att blir ett mer distinkt rörelsemönster. Dessutom förbättras miljön och 

upplevelsen för gäster och personal. Matsalen kan på det sättet bli en trivsam plats 

att vistas på. En plats där man inte behöver gissa sig till hur man ska gå till väga. 
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7.2 Källkritik 
Jag anser att de författare som skrivit den forskning/litteratur som använts är 

trovärdiga då de har bakgrunder som erfarna forskare. Forskningsgruppen Blackler 

et al. har lång erfarenhet inom sitt forskningsområde och är alla verksamma vid 

Queensland University of Technology i Australien. Att de forskar i grupp anses 

styrka tillförlitligheten till deras teori. Deras teori bekräftas dessutom av David 

Norman (2002) som tar upp samma resonemang i boken The design of Everyday 

Things, dock utan att nämna begreppet Intuitive design. 

Wayfinding och Wayshowing är relativt nya begrepp inom samhällsvetenskapen, 

ett av de områden som informationsdesign tangerar till. Trots detta finns det 

omfattande litteratur som tar upp och beskriver dem, något som styrker 

trovärdigheten hos begreppen. Förutom att läsa Per Mollerups bok som är professor 

inom Communication Design vid universitetet i Melbourne har begreppet även 

studerats genom boken Wayfinding design: logic, application and some thoughts on 

universality skriven av Romedi Passini, arkitekt och miljöpsykolog. 

För att ge styrka åt metodvalen flera olika författare inom området använts för att 

de ska styrka men också komplettera varandra. Holme & Solvang (1997) gav en bra 

översikt av området medan Steinar Kvale (1997) och Bill Gillham (2008) gav en 

djupare förståelse för hur man utför kvalitativa intervjuer. Holme & Solvang (1997) 

har jag kommit i kontakt med tidigare under mina studier då de använts som 

studentlitteratur, de anses därför trovärdiga inom ämnet. 

Att mina informanters, Peggie Ulle och Gunilla Adestam, kunskaper är relevanta 

för detta arbete anser jag då de båda har lång erfarenhet inom det område som 

undersökts. Efter att ha spenderat många timmar med att kontakta 

restauranghögskolan, restauranger, arkitekter och köksplanerare utan resultat kom 

jag till slut i förbindelse med dessa två kvinnor. Då de båda arbetat med många 

olika matsalar och dess utformande har de på så sätt kunnat bidra med betydelsefull 

information om vilka standardutföranden som finns samt hur man effektiviserar och 

leder de rörelseflöden som ska finnas. 
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7.3 Förslag till vidare forskning 
Jag har under detta examensarbete arbetat med att försöka hitta ett 

forskningsbaserat ideal för hur en brickservering ska utformas på bästa sätt. Jag har 

med hjälp av erfarna storkökskonsulter lyckats hitta ett standardutförande för hur 

dessa matsalar vanligtvis ser ut. Trots kontakten med dessa konsulter samt en 

mängd kockar och arkitekter har ingen av dem kunnat peka på att någon tidigare 

forskning eller statistik förts på området. Att forska vidare på om och i så fall varför 

denna standard är det idealiska utformandet skulle därför vara intressant.   

För att ta detta designförslag ett steg längre skulle en djupare undersökning av 

vilken konstruktion och vilka material som lämpar sig bäst för gestaltningen 

behövas. Detta är viktiga faktorer för hur informationen når mottagaren och skulle 

därför behöva undersökas grundligare. Genom att utföra utprovningar skulle 

gestaltningen funktionalitet kunna undersökas noggrannare. Det skulle säkerställa 

att förslaget fungerar efter de teorier som blivit presenterade i detta examensarbete.  
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9. Bilagor 
 

Bilaga 1 - Intervjumall 
 

Platschef, Sodexo - Järngrytan Oxelösund  

Gunilla Adestam, Datum: 220413 Telefonintervju kl 14.30-15.00 

 

VD och ägare, Storköksbyrån Stockholm 

Peggie Ulle Datum: 290413 Telefonintervju kl 09:30-10.00 

 

 

 

1. Finns det någon standard för hur utformandet av lunchmatsalar med 
brickservering ska se ut? 
- Hur ser denna standard ut? 

 

2. Vad upplever du att brickan har för betydelse i de lunchmatsalar du 
arbetat i? 

 

 

3. Vad är dina tips för att skapa tydliga och effektiva rörelseflöden vid 
lunchserveringar? 

 


