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Sammanfattning

Monstera Deliciosa är en serveringsbricka för servitriser och servitörer vid servering av 
drycker och tillbehör. Projektet växte fram då jag blickade bakåt i min tidigare yrkesroll 
som servitris på restaurang. Kroppen är hela tiden arbetsverktyget i många olika tunga 
arbetssituationer. Serveringsbrickan fungerar med olika variationsmöjligheter i användandet 
för att skapa mindre monoton belastning, det går att servera med både höger och vänster 
kroppshalva vilket annars har varit ett problem för serveringspersonal. Brickan kan alltså 
bäras vilande på arm/plan hand med val att kunna greppa fast brickan med fingrar i de 
urfrästa hålen, sedan på axel och sist vilande på höften. Valet av bärande beror på vad som 
serveras på brickan. Brickan har fyra öppna spår in från kanterna, två på vardera sida. De 
fungerar som vinglashållare då vinglaset förs in i spåret och hänger vilande och tillför säker-
het vid servering. 
   Namnet på brickan framkom när formen tycktes likna blombladet på växten Monstera 
Deliciosa.

   

Abstract

Monstera Deliciosa is a serving tray for waitresses and waiters when serving beverages and 
accessories. The project emerged when I looked back at my former profession as a waitress 
in a restaurant. The body is a constantly working tool in many different heavy work situa-
tions. The serving tray works with several variation options in use to create less monotonous 
load, thus solving the problem of working from from both right and left hand side. The tray 
can be worn resting on the arm / hand with the choice to grab the tray with the fingers in the 
recessed holes, then the shoulder, and finally resting on the hip. 
The placing of the tray depends on what is served on the tray. The tray has four trails open-
ings from the edges, two on each side. They provide a safe way of carrying wine glasses. 
   The name of the tray is referring to its visual resemblance with leafs of the plant Monstera 
Deliciosa.
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Inledning

I varje stad, stor som liten har vi ofta en restaurang runt hörnet. Vi går in i en speciell och 
specifik miljö, som kan vara exklusiv mysig eller trivsam. Men restaurangerna har någonting 
gemensamt: de har servitriser och servitörer som varje dag använder sina kroppar som 
arbetsredskap när de serverar mat och dryck till sina gäster. Det är ett tungt arbete då de varje 
dag bär tunga drickabackar, lass med tallrikar, brickor fyllda med olika slags drycker och 
tillbehör samt att de nästan alltid möter hårda golv varje steg de tar. Det kan leda till förslit-
ningar i muskler och leder, rygg, nacke, axlar, armar och fötter. Men många servitriser och 
servitörer älskar sitt yrke, servicen, glädjen, professionalismen, elegansen vid att servera högt 
och ståtligt, mat som dryck. Jag har valt att i mitt examensarbete skapa en  bättre ergonomi 
kring serveringsbrickan för dryck och tillbehör, samt bevara och höja brickans elegans då jag 
ser den som servitören och servitrisens smycke. 

1 Bakgrund

1.1 Restaurangens ursprungshistoria och om yrket “servitör och servitris”

Magnus Ladulås förbjöd våldsgästning i Alsnö Stadga, redan 1280, vilket blev början till 
Hotell- och restaurangnäringens framväxt i Sverige. Det stadgades bestämda föreskrifter 
om ersättning då de resande erhöll logi och kost. Vidare utvecklades en mera yrkesmässigt 
driven näring. I Magnus Eriksson stadga, 1335, omtalas att riktiga “taverner”, skall anläggas 
vid de allmänna vägarna. Nio år senare kom en ny stadga som inte bara berörde tavernorna 
längs vägarna utan även föreskrev att de fåtaliga svenska städerna skulle vara utrustade med 
två “härbärgerare” som sålde mat och öl, hö och hästfoder.
   Grunden till nutidens restaurangformer lades i mitten på 1800-talet genom tillkomsten
av verkliga hotell. “Källaren” som genom århundraden varit städernas utskänkningsställe 
började nu också ersättas av den “fina restauranten” (Rhenberg 1955).  
   
Servitörer och servitriser utbildas antingen genom gymnasieskolans hotell- och
restaurangprogram eller att själv lära sig av andra servitörer på restaurangen. Men det finns 
möjlighet att avlägga ett gesällprov för servitöryrket. Så gott som all serveringspersonal är 
anställd inom den privata sektorn av hotell- och restaurangbranschen och utgör där  13 % av 
de anställda. Hotell- och Restauranganställdas Förbund uppskattar att det finns  ca   15    000 
personer som har sin huvudsakliga utkomst och arbetar minst 1/4-tid som serverings personal. 
Det finns idag i Sverige ca. 12 000 privata restauranger med totalt drygt 70 000 anställda. 
Cirka 70 % av de anställda är i åldern 18 till 34 år och drygt 60 % är kvinnor. (Lindberg Per, 
Servis till varje pris: om serveringspersonals arbete och hälsa 1999.)
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1.2 Problemområde

1.2.1 Serveringsbrickan och servitrisen

Den klassiska svarta serveringsbrickan smälter in bra i olika restaurangmiljöer. Den är 
relativt lätt, ofta gjord i glasfiber eller plast. De slits på kanter vid istötningar, och vid disk i 
maskin då den kan förlora friktion av värmen på den plana gummiytan. Men det är inte det 
stora problemet, det är hanteringen och användandet av brickan, och känslor tillsammans 
med det. 
   Av egna erfarenheter från restaurangbranschen så minns jag stressen av att balansera 
drycker och hur tungt det var. Men inte så tungt att jag inte klarade av det. Det var just 
det som senare blev mitt problem, smärta i nacke och rygg. Sakta men säkert framträdde 
förslitningar i olika kroppsdelar som jag inte kunde ana skulle komma, och det av monotona 
kroppsställningar. Jag kunde inte balansera brickan på höger arm, där fann jag ingen balans, 
så vänster arm var den jag ständigt använde. Nu gäller inte det här bara brickservering då 
det ännu tyngre bärandet är tallriksservering och avdukning av dessa. 

1.2.2 Brickans vikt med tillbehör

Vikt i glasfiberbricka 40,5 centimeter 600-800 gram, alternativt ölglas 50 centiliter tomt: 
342 gram, fyllt 770 gram (428 gram vätska), alternativt vinglas rödvin tomt: 159 gram, fyllt 
324 gram (165 gram vätska). Det blir tungt att bära på en hand och arm, och att samtidigt 
hålla balansen med det som står på brickan.   
       

www.vega-direkt.se
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1.3 Problemområdets avgränsning

Jag kommer i projektet att koncentrera mig på att hitta en ergonomisk funktion med en 
passande, trivsam form och att brickan passar estetiskt in i olika restaurangmiljöer. Jag 
kommer inte att gå djupare in på kostnader och produktion i det här skedet av projektet, 
men kommer självklart ha det i åtanke.

1.4 Problemformulering
Hur kan jag som designer förändra och skapa en bättre ergonomi kring brickservering av 
drycker med tillbehör för servitriser och servitörer? Med vilka medel är detta möjligt? Kan 
en bättre dryckesservering minska stressen och skapa en säkrare känsla hos serveringsperso-
nalen?

1.5 Mål och syfte

Målet är att skapa en bättre ergonomi kring brickservering av dryck för serveringspersonal 
till syftet att undvika framtida förslitningsskador. Målet är också att få serveringspersonalen 
att byta arm vid serveringen för att fördela och variera tyngden. 
   Brickan bör vara stapelbar, diskbar dvs. klara yttre krav som krävs inom restaurang-
hantering. Den behöver äga en elegant formgivning som fungerar på olika slags krogar 
och finare restauranger och att vara möjlig att tillverka till ett ej alltför högt pris, dock ej så 
priskänsligt som bricka till privatpersoner.

Stapelbar
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2 Teori och metod

2.1 Praktiskt förarbete

Som praktiskt förarbete har jag intervjuat serveringspersonal, studerat film kring ergonomi, 
Designpatrullen Industridesign av Marianne Gille. Jag har betraktat serveringspersonal i de-
ras arbete på restauranger, skissat och provat skissmodeller på servitörer och servitriser vid 
olika restauranger, tillägnat mig tidigare forskning kring serveringsproblem och gjort egna 
handgreppstester av Oasis (stickmassa för blomsterarrangemang) och lera, skissat i kartong 
och träskivematerial i modellverkstaden som jag sedan provade på restaurangpersonal. Jag 
besökte också en sjukgymnast specialiserad på muskler och leder samt undersökt material 
som används i andra syften som t.ex. knivhandgrepp som skulle passa mitt projekt. Jag har 
undersökt olika friktionsmaterial, lacker,  plaster, trälaminering, kolfibermaterial. 
   
2.1.1 Omvärldsanalys: servering

Jag har sökt information kring ämnet “servering” på universitetsbiblioteket. Jag fann bland 
annat en författare vars undersökningar tangerar mitt område. Den redan nämnda Servis till 
varje pris samt Påverkar utformningen av restauranggästens stol belastningen på server-
ingspersonalens ländrygg respektive skuldra? av Per Lindberg. Den handlade om servering-
spersonalens arbetsställning vid servering, men inget just kring brickservering, men dryck 
och mat levereras med samma kroppsställning då servitrisen böjer sig snett framåt emellan 
gäster och stolar vid nedställning av mat och dryck. Övrigt sökte jag på ord som; bricka, 
balans och serveringhistoria. I samtal med en vän som arbetat som servitris i Barcelona fick 
jag lite information om att serveringspersonal på vissa  ställen ställde av brickan på avställn-
ingsbord bredvid gästens bord. De hade även i vissa fall handtags ställning över brickan vid 
utomhusservering då servitören får gå långa sträckor (som Birgittabrickan.) Det har setts 
av bekanta till mig att serverings- och städpersonal på kryssningsfartyg har använt sig av 
kundkorgar vid plock av glas och annan disk, i andra världsdelar som Afrika bärs saker ofta 
på huvudet. I övrigt ses den svarta runda brickan på de flesta ställen. 

 

 Bricka med avställningsben        Birgittabrickan      Bära på huvudet
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2.1.2 Situationsanalys: serveringsbricka

Brickan kan användas tillsammans med glas, flaskor, karaffer, bestick, servetter, skålar, kaffe-
koppar och assietter. Krav som ställs på brickan tillsammans med dessa ting är att den bör ha 
en plan yta, att den kan vara lutbar, hanterbar med en hand, samt att klara industridisk. Utan 
bricka skulle tingen få bäras ut för hand, köras ut på vagn eller ha någon slags självservering. 
Brickan påverkas då situationen eller miljön är rörlig och stressande och det är en hög vik-
tighetsgrad för balansen med snabba rörliga moment då man har kort tid att tänka tills nästa 
moment. Den ska klara platser för aktiviteter både inne och ute, eller där det är obekvämt, 
trångt, stressat eller varmt. 
   Den används dagligen olika mycket beroende på arbetsplats. Det kan vara en mental och 
stressig ansträngning och orsaken är att hålla balans i hand och arm, det är stressiga moment 
och ibland stressade gäster. Det kan även finnas berusade gäster och ljudnivån kan vara hög. 
Konsekvenser kan uppkomma vid att man tippar brickan och välter glas eller att man halkar 
vilket leder till en sänkning av självförtroendet. Brickan kan även gå sönder.
   Konsekvenser av för lite tid kan göra att servitrisen inte har tid att placera glas rätt på brick-
an,  få obalans eller att brickan är hal av tidigare spill. Den fysiska omgivningen kan medföra 
dämpat ljus att det är sorl och buller av musik och folkmängd. Andra faktorer som kan störa är 
stressen och att det uppstår osämja mellan personal, eller ljud från kök- och maskinbuller samt 
upprörda gäster.

2.1.3 Användaranalys: produkt serveringsbricka

Användarkategori är man och kvinna i arbetsför ålder som arbetar på restaurang/ krog. 
Antagligen utan fysiska handikapp eftersom jobbet är fysiskt krävande. Handlingen är att 
leverera dryck och dylikt från bar och kök ut till gästen vid bordet. De har ofta en plan hand 
under brickan som balanserar och styr det som finns på brickan. Drycken levereras elegant och 
professionellt och  man ska få med sig mycket ut till gäst på en gång. Brickan används också 
till att forsla andra saker i restaurangen såsom bestick, aparskålar (skålar med exempelvis bröd 
eller sås vid sidan av) och assietter. En positiv erfarenhet kan vara att de känner sig säkra när 
de har balans i handen, har självförtroende och friktionen inger säkerhet för användaren. En 
negativ erfarenhet kan vara när det är vingligt, svårt vid balans, disksvårigheter, belastning, 
belastning på samma arm och hand, vid stress, nervositet, smärta i leder och muskler. Begrepp 
som är nya för användaren kan vara att det är ett nytt handgrepp, ny variation på belastningen, 
formen, uttrycket, hanteringen och diskningen. Ord och begrepp som används idag är att det 
är ett hjälpmedel. Funktioner som påverkas av tidigare erfarenheter kan vara att de greppar 
brickan fel, förstår inte variationsmöjligheterna eller känner olust inför vinglashängfunktionen.
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2.1.3.1 Scenario: så här kan ett restaurangbesök se ut för serveringspersonal 
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7.

2.1.4 Funktionsanalys: serveringbricka för servitriser och servitörer

Funktion:	 	 	Anmärkning:	 	 														Funk.gräns:															Klass1-5:

    

Medge mångsidighet  Olika användare      5

Medge stabilitet    Undvika spill      4

Medge balans   I handgreppet      5

Erbjuda trygghet   Balansering av bricka     4

Förhindra tappa kontroll  Säkert handgrepp   Funktion   4

Förstärka säkerhet    I balanseringen   Konstruktion/funktion 4

Äga ergonomiskt grepp  Balansering av bricka  8 gals   5

Äga lätthet   Faner/plast   Material/form   4

Äga enkelhet   Förstå användandet  Funktioner  5

Äga smidighet    Trångt mellan gäster  Form/storlek  3 

Tåla slitage   Disk, stapling   x antal diskningar  4

Tåla rengöring    Industridisk 90˚    x antal diskningar  5

Tåla stötar   Tappa i golvet      5

Klara belastning    Material/svikt      5

Klara stapling    Stå på varandra   x antal st   3

Klara miljökrav    Vid tillverkning/återvinning     5

Meddela elegans    Formen       5

Ändra kroppshållning  Nytt grepp      5

Tillföra variation     I bärandet   Konstruktion/form  4

Undvika muskelsmärtor  Variera användandet av brickan    4

Undvika monotont grepp  Variera arm/hand, vänster höger    4

Undvika sprickor     Faner/plast      5

Undvika handglid    Under brickan   Material   5

Undvika halka    Glasen rutschar      5

Uttrycka klarhet   Att det är en serveringsbricka     4

Inneha livslängd    Tidlös       4

Inneha livslängd    Materialval/slitage      4  



2.1.5 Material
 
Vid besök hos Årytrays, Bendinggroup AB i Nybro tog jag reda på uppgifter om fanertill-
verkning av brickor. De använder sig av björkfaner ark, 0.6 milimeter som tillverkas och 
transporteras från Finland, vilket även limfilmen Imrex glue film gör. Lackytsarken heter 
melaminlack som de köper in från Sverige. Det material de använder sig av i dekortryck är 
tyger och tunna pappersark som de skriver ut själva på fabriken. När det är dags för press 
läggs arken samman och pressar i formpress i 7 minuter, efter det fräses kanterna rena och 
putsas.  

2.2 Arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar

Det är allvarligt när någon skadar sig på jobbet. Det finns klara riktlinjer för vad som händer 
om skadan är arbetsrelaterad: ”När det händer en olycka eller någon blir sjuk i arbetet 
ska den som skadats rapportera det till arbetsgivaren. /…/  Om det inträffar ett allvarligt 
olycksfall eller händer något som kunde ha blivit allvarligt ska arbetsgivaren snarast anmäla 
det till Arbetsmiljöverket” (Arbetsmiljöverkets hemsida). Det finns många som inte anmäler 
sina skador och blir då inte registrerade i eventuell statistik

2.2.1 Anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomsfall 2009

Statistik från Arbetsmiljöverket

 
     Totalt	  Belastnings-

	 	 	 	 	 	 	 faktorer

Köks- och restaurangbiträden  M+K  134      84

    M  16       8

    K  118      76

 

Hovmästare, servitörer och   M+K   9       9

Bartendrar   M   3       3

    K   6        6
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2.2.2 Tidigare forskning    

I sin rapport Servis till varje pris hänvisar Per Lindberg till tidigare gjorda studier rörande 
undersökningar som gjorts på serveringspersonal med arbetsrelaterade hälsoproblem.

Lindberg tar fram siffror från internationella undersökningar från 1980-talet som visar att 
serveringspersonal i genomsnitt går 1,6 kilometer per arbetad timme; att de stod upp mer än 
hälften av tiden och gick 35 % och satt ned 9 % av arbetstiden (Winkel och Ekblom 1982); 
samt att de kan bära upp till 300 kilo under ett arbetspass och att den genomsnittliga burna 
vikten var 2,6- 3,8 kilo medan den tyngsta enskilda bördan var ca 11 kilo (Ivergård 1982). 

Efter att jag gått igenom all tung statistik i den tidigare forskning, åkte jag ned till ett café 
och slumpmässigt stoppade en servitris som bar på en bricka med kaffekoppar och tillbehör. 
Jag följde med henne in i köket och vägde brickan, lite över 5,6 kilo. Jag har aldrig själv 
reflekterat över vad brickan kan ha vägt när jag själv arbetade i restaurang, och det gör man 
nog inte när man själv arbetar med det. Man vet och känner att det är tungt, men tänker inte 
i kilo.

9.
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2.2.3 Kroppssmärtor

I figuren nedan redovisas andelen sysselsatta som minst en gång i veckan har ont i respe-
ktive kroppsdel efter arbetet. Siffrorna är från rapporten Servis till varje pris av Per Lind-
berg.

Serveringspersonal

 	K	 	 	 	 	 			 			M

38 %   övre delen av ryggen el. nacken   33 %

36 %   axlar el. armar      33 %

38 %   nedre delen av ryggen   25 %

21 %   händer el. handleder   12 %

47 %   höfter, ben, knän el. fötter   29 %

   

Det syns att kvinnor har mer ont i olika kroppsdelar än mannen, men den visar också på att 
männen känner av kroppssmärtor.
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2.4 Intervjuer med serveringspersonal ur rapporten Servis till varje pris

Om du jobbat under tidspress, hur känner du dig när du slutar arbetet?

  ”…helt slut…”, ”…trött i kroppen, men huvudet snurrar…”, ”skönt när  
  det blir tomt i lokalen…”, ”…tom, uttömd, utsugen, otillfredsställd över  
  sänkt kvalitet…”, ”…det är då man blir så trött, är ofta missnöjd, har ej  
  fått jobba som jag ville…”, ”…otillfredsställd, det har inte varit en rolig  
  dag, en dag utan kvalitet.   Uppvarvad. Sover oroligt efteråt…” samt ”… 
  uppe i varv, tar 30-45 min att varva ned. Känner mig passiv, vill inte läsa  
  utan mer bli underhållen…” 

Jag känner igen mig själv i nästan alla kommentarer ovan, jag var nästan aldrig nöjd med 
kvällen och kände att jag kunnat göra bättre och var upp i varv. Flera av serveringperso-
nalen vill ha lättare porslin och några vill ha vagnar. En serveringspersonal tror inte att 
vagnar är en lösning med motiveringen att

  ”…vagn kan vara besvärligt att använda, går ej snabbare med vagn, 
  bättre då att springa…”

Andra angelägna områden för förbättringar som nämns är ”…arbetsgivaren borde satsa mer 
pengar på

  “baksidan”, t.ex. en hiss, det är tungt att bära upp 30 backar på två per 
  soner…”, ”…alla hyllor sitter så högt i disken och matsalen, borde 
  sänkas…” respektive. ”…mer avställningsyta i matsalen…”. 

Jag kan själv säga att vagn inte skulle fungera så bra, det skulle skapa mer stress än göra 
nytta då det skulle ta längre tid att servera drycken. Porslinet är onödigt tungt många gånger 
och det borde finnas fler anställda där känner jag att bristen fanns hela tiden och det var 
oerhört stressande.
   I rapporten påvisar studien att serveringspersonal har ett fysiskt tungt arbete med ständigt 
upprepade arbetsrörelser och manuell hantering i påfrestande arbetsställningar. Arbetet ut-
förs till stor del under samtidig tidspress, med relativt höga krav och låg kontroll. Tidspres-
sen medför, jämfört med när man slipper stressa för att hinna med, gärna ett arbetssätt som 
är mer fysiskt belastande.
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2.4.1 Egna intervjuer med serveringspersonal

Vid intervjuer på 10 serveringspersonal i olika åldrar och olika kön från Restaurang PM och 
vänner, Palladium, Maido och Hotell Elite i Växjö fick jag fram dessa resultat:

”Vad betyder serveringsbrickan för dig?” så svarade de flesta att det var ett hjälpmedel för 
att få ut dryck och tillbehör till gästerna, att det är en kvalitetsstämpel på servicen. Att det 
är viktigt att det finns glidskydd för säker utbärning av dryck, vilket jag själv håller med 
om är viktigt för att brickan ska fungera över huvudtaget. Vissa nämnde också att brickan 
framhäver elegans vid servering. ”Hur känns det kroppsligt och mentalt att bära ut drycker 
och dylikt på brickan?” Många svarade att de kände sig säkrare efter ett tag, tufft och 
skrämmande i början innan man lärde sig parera och balansera. Det gäller att placera rätt på 
brickan för balanseringen, flaskor är svåra att ha på brickan särskilt Coca Cola, de vinglar. 
Man får bara inte lasta på för mycket vilket man gör ändå. Ryggen tar stryk säger vissa och 
andra säger att smärta i armar och händer framträder ibland. 
   På frågan ”Hur mycket får du med dig ut till ett bord?” svarade de olika, men dryck till 
fyra upp till 8 personer beroende på val av storlek på bricka. Vissa klarade av dryck upp till 
11-15 personer. ”Har du tappat kontrollen och tappat en bricka med flaskor/dryck på?” här 
svarade nästan alla JA, och många svarade även MÅNGA GÅNGER. ”Kan du variera med 
att bära och balansera brickan på både höger och vänster arm?” två personer svarade Ja 
men undvek gärna eller böt tillbaka rätt fort. Resten svarade Nej, går inte att balansera med 
den handen/armen känns osäkert. Vidare undrade jag ”Tycker du att drycken måste serveras 
på bricka?” hälften svarade Ja och andra hälften svarade Nej. Men de kände att det skulle 
blir svårarbetat då man lär få med sig saker tillbaka från gästen. Vissa tyckte att med brickan 
ser det proffsigare ut och att gästen kanske skulle ta illa upp av servering med hand. ”Vad 
förutom dryckservering använder du brickan till?” aparskålar till maten, servetter, assiet-
ter, bestick och tomma glas, avdukning helt enkelt. Näst sista frågan var: “var på kroppen 
framtida arbetsskador av brickservering skulle kunna uppstå?” Svaren var i ryggen, armen, 
handen, skuldran, fötterna, nacken och tummen. Själv hade jag svårt att vrida tillbaka över 
och underarmen i normalt nedsläppt läge efter tung brickservering. Och så sista frågan: 
”Om du fick bestämma hur dryck skulle serveras i morgon, på ett nytt sätt, hur skulle du 
servera då?” Svaren blev: Bygga en restaurang med vagnservering, servera med händerna, 
dubbla personal och ett glas i varje hand, och vissa ville ha brickan kvar eller visste inte. 
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2.5 Egna observationer kring serveringen

På brickan ses det serveras: vin, vatten, öl, snaps, kaffe (kopp på fat, mugg), flaskor med 
olika drycker, olika tomma glas, askkoppar, karaffer, sockerskål, liten mjölkanna, assiet-
ter och aparskålar. För att duka borden används brickan till: servetter, knivar, gafflar och 
skedar. Fingrarna rör sig under brickan vid pålastning av glas och dylikt för balansering. De 
bygger på höjden när de dukar av, t.ex. kaffekoppar och fat och ölglas, att ha disktrasa med 
mellan fingrarna under brickan sker också till och från. Ibland ses det att armbågen vilar i 
sidan mot höften för avlastningsstöd. En påfylld bricka balanseras ibland med en plan hand 
under och med den andra handen stöttar upp för att balansera och för att orka komma in till 
  köket och diskrummet. Brickan används även till att plocka in ljus, påfyllning av salt och 
peppar.

2.6 Kroppsrörelse vid servering av mat och dryck 

Per Lindberg har  utifrån sina erfarenheter som företagssjukgymnast, vid Hotell och res-
tauranghälsan i Stockholm AB, skrivit en bok med titeln Påverkar utformingen av restau-
ranggästens stol belastningen på serveringspersonalens ländrygg respektive skuldra? I 
boken beskriver han hur bålrotation vid servering kan göra skada beroende på hur långt 
ifrån gästen man står när man serverar och hur man står vid serveringen. Detta påverkar 
också hur jag tenderar att utforma min nya serveringsbricka. Framkomlighet mellan stolar 
påverkar serveringen och hur då kroppshållningen blir. Och hur ledbelastningen blir 
beroende på hur lång ifrån bordet du står.  

3 Resultat

3.1 Argument för designlösning

Med tio år i ryggen av serveringsyrket har jag kunnat utgå mycket av undersökningen 
från egna arbetslivserfarenheter. Ändå har jag valt att under hela projektet haft kontakt 
med serveringspersonal som jag inte känner för att på ett djupare plan se och känna av 
  problematiken kring serveringen. Tiden förändras och vi med den. Vad som inte skulle 
kunna ha fungerat för tio år sedan kanske servitriser och servitörer är nyfikna på i dag, 
förändring, nya uttryck. Enkelheten från den befintliga brickan de använder idag, att de 
kommer fram bra mellan gäster och andra trånga utrymmen samt att den inte tar stor plats 
att förvara, tog jag med mig som en positiv möjlighet i min utformning.
   

Bålrotation 
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I mitt möte med Fredrik Widén sjukgymnast på Apalby friskcenter i Västerås, provade vi 
oss fram med olika grepp samtidigt som han undersökte mina musklers och leders belast-
ning vid olika tyngder med olika grepp. Samtidigt besitter jag mycket information i server-
ing med bricka då jag arbetat i många år med det. Jag provade mig fram hela tiden med 
balans och handgrepp. 
  
Tillsammans med Fredrik kom vi fram till att  “variation” skulle kunna vara en bra lösning 
för att försöka undvika monoton belastning på samma arm och hand varje gång man använ-
der brickan. 
   Med såkallat hammargrepp har man mest styrka av i jämförelse med plan handflata 
 vin klad uppåt. Men med hammargreppet så förloras balansen i bärandet, det känns vingligt 
och ostabilt med det som är placerat på brickan. Med plan handflata kan du parera och 
bestämma hanteringen av brickan och dess påställda tillbehör.
   
  
             

                     Plan handflata                   Hammargrepp                          
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Så utifrån intervjuer och analyser framkom det att variation i användandet av brickan 
var bra och att fördela belastningen på leder och muskler. Även att skapa en säkrare och 
tryggare känsla hos servitrisen och servitören när brickans urfrästa hål gör det tillgängligt 
att greppa fast fingret eller fingrar för ett säkrare handgrepp och kontrollkänsla. Hålen på 
brickan gör också att man ska våga variera hand och arm som annars inte många personer 
tidigare vågat. 

   

   

   

   

Formen på brickan inbjuder även till att ha den vilande mot midjan för en variation och det 
mot både höger och vänster kropp sida. En tredje avlastningsvariation kan vara att ha brick-
an vilande på axel med handgrepp på det avsmalnande brickslutet. Det hängande vinglaset 
hålls på plats i sin försänkning och medför trygghet i serveringen. En lugnare servitris och 
servitör, bättre för kroppen och den mentala hälsan. Kroppsrörelsen vid avställning från 
bricka till gäst är dock den samma, förutom att servitrisen har större kontroll över brickan 
nu.
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Trestegsvariation

Finger- och handgrepp



 3.2 Skiss och gestaltningsprocess

I min skissprocess började jag med att ställa mig frågor som; vill jag ändra serveringssys-
temet? Ska gästen vara medverkande i serveringen? Enligt gammal sed får man inte har 
maten nära kroppen, det är ovärdigt, man skulle gärna servera maten ovan huvud höjd. Men 
där måste väl historien få ändras lite, vi lever på 2000-talet? 
   Att äta på restaurang handlar om att bli serverad mat och dryck, att inte behöva tillaga den  
själv och att man betalar för den servicen. 

Vid det här laget visste jag att jag ville utveckla den befintliga ”serveringsbrickan”, göra 
den mer ergonomisk för servitrisen och servitören vid användandet. Jag sammanställde en 
intervju till 10 olika serveringspersonal omkring servering med bricka. Utifrån det började 
jag min process med att skissa i 2D. 
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Egen serveringsvagn beställd 
in till sitt bord

Radiostyrd vagn ut 
till gäst

Brickbord med ben
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Utifrån min skissprocess valde jag ut vissa alternativa former som jag byggde upp i enkla 
kartongmodeller. Med olika modeller for jag ned till olika restauranger i Växjö. Där lät jag 
personalen som jag tidigare intervjuat få prova de olika modellerna. 
   
Resultat vid prov av modeller och kommentarer från personalen:
En tjej var rädd att tappa balansen med att greppa runt en knopp under, en annan tjej tyckte 
om den iden, andra kommenterade: svår balans i de brickorna med knopp under, men de 
skulle fungera att knipa fast mellan fingrarna. Någon tyckte att brickan med stången var in-
tressant: Den skulle uttrycka elegansen och hade variationsmöjlighet i bärandet men framstod 
som svår att stapla. Serveringspersonalen provade brickan med vinglasspåren och tyckte det 
var en spännande lösning men glasen slog mot varandra när de hängde nedåt tomma, (jag 
hade inte tänkt att man kunde ha dem så) och fyllda glas vinglade pga. den rundade nedre 
delen på vinglaset mot stjälken. Att bära med två händer kom på tal, men där låser man också 
balansen. Midjebrickan var populär, då man kan avlasta tyngd mot höften, men även att ha 
den placerad på handen och upp mot armen, då den har en avlång form.
   
Midjebrickan visade sig vara skön att bära i sidan plus att man kunde bära på höjden som 
vanligt. Det ansågs bra att den vilar in på armen mer än vanliga runda brickan. Knoppen för 
hammargreppfasthållning, som jag tyckte var intressant, var ingen favorit bland personalen. 
Men att hålla fast på något vis under brickan tyckte alla skulle vara en bra lösning.
  

                 20.



21.

Provmodeller, första utkast



Med dessa svar fortsatte jag arbeta att med midjebrickan och utvecklade vinglasspåren mer 
passande, och hade nu också i åtanke att även kunna bära ut vinglasen hängandes nedåt. 
Jag provade sedan vidare med olika handgrepp och med rem under som säkerhet. Samtidigt 
undersökte jag olika tänkbara material som brickan skulle kunna tillverkas av. Material som 
skulle tåla slitage och disk upp till 90˚, erbjuda viss friktion, vara stabil och samtidigt inte 
väga så mycket. Jag tittade på material som kolfiber, olika plaster och olika tillverkning-
sprocesser som formsprutning och formpressning samt fanerpressning. Jag undersökte även 
plast, gummi och silikonmattor då jag tänkte att en sådan skulle kunna vara löstagbar på 
brickan. 

Vidare i arbetet tillverkande jag en skissmodell i plast, (ca 40cm i diameter då det är ett av 
måtten som är vanligt i brickformer), med en löstagbar gummimatta på samt en handrem på 
undersidan för ett säkrare handgrepp. Formen är avlång rundad med en kurva för passning 
till höften.

Spåren och hål försänkningen på brickan provade jag fram genom olika stora hål och spår 
samt variation på olika vinglas och dess utformningar. Jag for iväg igen och lät personalen 
prova modellen och det visade sig att spåren var för smala och de gick för långt in i brickans 
plana yta, hålen var för små för att kupan skulle ligga vilande i och gummimattan var svår 
att hålla på plats. De tyckte också att kanterna skulle vara lite högre.
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28, 36 eller 41 cm i diameter



23.

Provmodeller, andra utkast



Väl tillbaka i modellverkstaden granskade jag brickan, dess utformning och uttryck och 
kände att den inte alls uttryckte elegans, mer ett sportigt uttryck. Jag tog några dagar för 
att leta känslor kring vad som skulle kunna uttrycka elegans. Då formen vid det här laget 
påminde om växten, Monstera Deliciosas blad, for tankarna till naturen. Jag ville prova att 
formpressa brickan i faner, då träådringen inger en varm känsla. 

Men innan det kände jag att formen på brickan måste ordnas upp, brickan hade i detta läge i 
processen en sorgsen känsla då vinglasspåren pekades nedåt. Jag provade från att ha många 
olika vinglashål till att jag vände spåren uppåt och upptäckte att brickan fick ett piggare 
uttryck. Jag tillverkande några modeller i kartong med plastfanerfilm på för att se hur den 
skulle kunna tänkas se ut. Jag kände mig nöjd och tillverkande två modeller i plywood,  jag 
lade en transparent plastfilm på plankytan som jag sedan spraylimmade för att skapa en 
tillfällig friktionsyta, för att vidare kunna testa att balansera glas på den. 
   
Med brickorna under armen for jag ned till Hotell Elite där serveringspersonalen 
 provarbetade med dem i några dagar. Då fick jag veta att med plan hand under brickan 
tillsammans med den fastsatta remmen, fick handen och armen en vridning som skapade 
smärta i en muskel på ovansidan av underarmen som de tidigare aldrig varit med om. Inte 
bra, det blev alltså en försämring i bärandet. De tyckte dock att det var trevligt att prova ser-
vera med en bricka i ett annat material (faner) som har ett helt annat uttryck än den vanliga 
svarta brickan, men de nämnde också att det skulle kännas mer passande om den hade en 
mörkare ton än ljus träådring.

                 24.



25.

Provmodeller, tredje utkast



Under tiden jag funderade på lösningar kring grepp och säkerhetsfunktionen så tillverkade 
jag en form till att kunna prova att vakumpressa min modell. Den blev för tunn och var svår 
att få plan, den bågnade sig. Materialet jag använde mig av var björkfaner och carbamide 
hertz lim. Limmet ströks på mellan björkfanerarken till en bestämd tjocklek som sedan plac-
erades i en vakummatta för press i fyra timmar. 

Här hade jag även funderingar om den kunde betsas grå eller svart för att behålla träådrin-
gen i brickan. Jag provade också hur det skulle se ut med ett upphängningshål centrerat 
vid midjelinjen, men valde bort det eftersom det blev för mycket inforamtion att läsa in i 
uttrycket. 
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Provfrom i faner med   upphängningshål  vid 
midjelinjen 

Svartbetsad



Vidare i mitt arbete provade jag olika möjligheter till hur man skulle kunna få ett grepp på 
undersidan för en säkrare hantering av brickan. Jag tog fram mina grepprover som jag hade 
tillverkat tidigare, för att där finna en fortsatt lösning på mitt problem. 
  
Jag kände att miniremmen för att kunna placera fingret i, (bild 1) skulle kunna vara en idé, 
så jag lät personal få prova den. De tyckte om den och kände att de var friare med handen 
under då de kunde kupa den. Men problemet var att den var svårpassad för olika människors 
kroppslängder i händer, fingrar och armar. Och hela tiden kvarstod ett problem, hur brickan 
för övrigt skulle kunna stå plant då det sitter fast någon slags greppfunktion på undersidan, 
och hur den skulle kunna fästas i brickan och samtidigt klara diskning. 
   I det här skedet hade jag funderingar om servitrisen skulle kunna ha någon slags magnet-
platta hängandes i en jojo vid midjan, som sedan skulle mötas med en inbyggd motpol på 
undersidan av serveringsbrickan. Men risk var kanske att det skulle bli svårhanterat med 
magnetmötet, på- och av, samt risk att tappa bort magnetplattan.
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1.

Handgreppstester till fasthållning under brickan



För att komma vidare med greppfunktionen for jag till Årytray i Nybro för att titta hur 
tillverkningen går till vid fanerformning av brickor och kanske få ny inspiration. Väl där 
samtalade jag med produktutvecklaren Bengt-Olof Johansson. Vi resonerade kring hålens 
storlek på brickan och kom fram till att de kunde vara lite större i diameter än vad jag 
tidigare provat, för en säkrare och bättre fasthållning av vinglasen. Det var till en fördel men 
det löste inte mitt grepproblem. Eller gjorde det? 

Väl tillbaka på universitetet samtalade jag med en kollega och vi granskade brickan och 
upptäckte att greppet kunde varieras frivilligt med hjälp av hålen för vinglasen. För övrigt 
kunde serveringen ske som vanligt med balans. Jag fick några brickprover från Årytray för 
att undersöka om det skulle kunna gå att få ut min brickform från en befintlig brickfrom-
press. Jag fann att det var möjligt och löste samtidigt ett staplingsproblem då formen utgör 
det. 
   För att få ut min form från den ursprungliga formen skulle det krävas en Cad-ritning, och 
utifrån den fräsas ut. Det kvarstående problemet är friktionsytan. Årytray har en alternativ 
friktionsyta till sina lunchbrickor “non slip” ett plasthölje som värms fast på ytan, men den 
ytan skulle förmodligen inte klara mitt tänkta användningsområde. 
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Ursprunglig form

Staplingsbar

         Non slip



29.

3.3 CAD-ritning
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3.4 Slutlig modell

Måtten på brickan är 4*370*425 millimeter och väger 415 gram. 
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3.5 Slutsats 

Resultatet som jag hittills har kommit fram till genom min problemformulering: ”Hur kan 
jag som designer förändra och skapa en bättre ergonomi kring brickservering av drycker 
med tillbehör för servitriser och servitörer?” känner jag att jag har kommit en god bit på 
väg. Från att jag har haft tankar kring att förändra serveringssystemet för att underlätta 
 servitrisers och servitörers arbete, till att ha utvecklat en ny slags serveringsbricka med 
 variationsmöjlighet, känner jag att mitt arbete med min artefakt kan skapa förändring för 
serveringspersonal i framtiden. Jag tycker att mina undersökningar har varit grunden till 
hela mitt projekt, alla provmodeller och testpersoner har givit mig starka svar och möj-
ligheter till vidareutveckling.
  
Min utformade serveringsbricka är nytänkande, den erbjuder mer säkerhet och bär fram 
dryck med elegans. Den passar in i olika restaurangmiljöer, från á la carte till den klas-
siska puben. Jag har behållit den svarta färgen, då den är neutral och anpassningsbar. Det 
som är förstärkt i min bricka är just att den bär ett nytt uttryck, både för serveringsper-
sonalen och för gästerna då den kan likna en ljuskrona av de hängande glasen, samt att 
den erbjuder säkerhet vid av och på ställning av dryck och tillbehör med fingergrepps-
funktionen. Den kan användas med plan hand under för bästa balansmöjlighet, och med 
hjälp av  finger grep  pet vid hålen äger den möjligheten för servitrisen och servitören att 
kunna variera arm och hand, vilket förhoppningsvis leder till mindre stress och monotona 
 belastningstryck. Med den avrundade halvmåneformen längs ena kortsidan, finns även 
möjlighet till att bära brickan vilandes på axeln, samt extra variation då det är möjligt att 
placera brickan mot höft och midja tillsammans med att greppa den främre kanten. Det mest 
nya och speciella med brickan är just hålen, som förutom fingergreppet också fungerar som 
vinglashållare för säkrare leverans, både hängandes nedåt, tomma och rena, eller fyllda 
vilandes i kupan. Brickan är möjlig att stapla, vilket gör att den inte tar stor plats att förvara 
och klarar 90˚ industridisk.
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Tack Petra och Therese från Hotell Elite, Växjö

3.6 Miljöbild
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3.7 Presentationsbild
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4 Diskussion

Det här projektet har varit mycket spännande och lärorikt. Det svåraste har varit att få for-
men och funktionen att passa olika användare. Det var även svårt i början att släppa taget 
kring mina vanor från min tid som servitris, och att utgå från dagens arbetande servitriser 
och servitörer. Men när den insikten kom blev projektet bara mer intressant för mig, nya 
tider, nya lösningar. Skissmodellerna var väldigt givande att testa på restaurangpersonal, 
samtidigt som det var en mental stress att höra kritiken, men det var lärorikt att hantera den 
känslan och växa med den. 
   Rem- och grepproblemet på brickan var länge ett problem, innan jag hittade en lösning 
med grepp i vinglashålen. Utan modelltester skulle jag inte ha kommit dit jag har kommit 
idag med mitt resultat. Formen var svår att bestämma och vad hålen och spåren i brickan 
uttryckte, jag fick prova mig fram millimetervis för att se och känna av det uttryck som jag 
ville uppnå. Det kändes rätt då jag ändrade spårens vinkling från nedåt till uppåt, då den fick 
ett positivare uttryck. Samtidigt kan jag tycka att brickan har något bestämt uttryckssätt i 
sig. 
   Jag har inte bestämt om brickan ska vara hellackad eller om spår av faner ska synas runt 
kanterna, eller om den ska tillverkas i ett annat material, det är en utvecklingsfråga. Likaså 
är det med den bestämda formen idag, jag vill inte att brickan skall ha raka linjer längs-
gående kanterna, utan mer som min egna pressade fanerform, med följsamma rundade 
kanter, det måste utvecklas vidare. Jag vill även vidare i mitt arbete undersöka val av tjock-
lek på brickan, de svarta brickor som används på restauranger idag väger mellan  450-800 
gram, jag vill hitta en balans där emellan, det är något som måste bestämmas. 
   Valet av placeringen av hålen på brickan har arbetats fram genom projektets gång, och 
fyra kändes lagom för användning och för det estetiska uttrycket. Två hål används beroende 
på vilken sida man har valt att bära brickan på, möjligheten finns fortfarande att placera 
vinglas som vanligt på brickan. Problem som kan uppstå är vätska och spill, det får vidare 
provas fram och se om det är möjligt att ha hålen och spåren kvar eller om några måste tas 
bort. Spårens mått måste fastsällas med ett genomsnittsmått från vinglasens  stjälkar som 
används i restauranger. Sedan är det valet om jag ska använda mig av faner, det är ett lätt 
material vilket är till fördel. Vidare kommer jag också att titta på en eventuell upphängning-
sanordning till brickorna. 

    Alla artefakter börjar och slutar i den naturliga miljön
        Ann Thorpe, Design för hållbar utveckling

Som Ann Thorpe skriver i sin bok, Design för hållbar utveckling, så ligger självklart tankar 
om vart min bricka kommer att hamna i slutändan. Om valet blir att brickan tillverkas i 
bjökfaner kommer den att bestå av; björkfaner, limfilmen Imrex glue, svart lackfärg samt 
den framtida gummerade friktionsytan. Slutstationen kommer att vara “brännbart”. Önskan 
är att friktionsytan kan vara löstagbar som jag nämnde tidigare i min arbetsprocess, det är 
under utveckling. 

     



I en alternativ tillverkning skulle brickan kunna formpressas med ett formpressverktyg 
bestående av en “hona” och en “hane”, två formar som möter varandra med faneren emellan 
som pressas till i sin form. Sedan skulle formen och spåren med hålen sågas ut i en NCS 
fräs som fungerar med hjälp av en CAD-ritning med de uträknade måtten. Efter det skulle 
den skickas till lackning och påläggning av friktionsytan. 
Brickan måste sedan provas vidare i olika restauranger för sammanställningar och vida-
reutveckling av användandet.

Min design skapas av en genomtänkt grundlig process. Design är inte bara estetik, det 
handlar om kombinationen av funktion, rätt valda material och form. I det här projektet är 
ergonomin en viktig del då jag med min design vill förändra användandet i brick bärandet 
för att minska stress, led och muskelbelastningar. 

  
  Ofta ligger den ergonomiskt riktiga lösningen i att lösa en annan uppgift  
  än den föreslagna, nämligen genom att se uppgiften i ett större perspektiv  
  än uppdragsgivaren hade tänkt sig.

  Att försöka göra en arbetsstol som den anställde kan sitta på i åtta 
  timmar avbruten av en haltimmes paus, är möjligen fel uppgift. Det vore  
  kanske bättre att fundera ut hur han skulle kunna röra sig, gå, stå och   
  sitta på flera olika ställen. Alla redskap bör bedömas i de situationer som  
  de ska användas i. Designern ska måla på den stora duken.

  Människan är skapad till ett liv i rörelse. Om vi inte kan gå runt och välja  
          mellan flera stolar bör vi välja en som vi kan sitta på flera olika sätt.
          Per Mollerup, Design att leva med

Per Mollerups meningar faller in på hur jag arbetar och hur arbetet visar nya vägar längs 
arbetets gång. Lösningar på problem kommer inte på en gång. Samma sak med att försöka 
se nya möjligheter till nya problem. Människan är som sagt skapad för ett liv i rörelse, och 
med min bricka är det meningen att ha den möjligheten, möjligheten att röra sig med varia-
tion.
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Är förändringen med min bricka lönsam och hållbar? Jag ser framförallt att det är en social 
förbättring då den skapar en trygghet i bärandet och variationsmöjlighet i användandet. I 
boken “Design med omtanke” av Birgitta Nilsson och Marita Pahlén nämner de en lista; Sju 
principer för Design för alla (sid 137). Några designprinciper som passar in i mitt projekt:

    
   4. Feltolerans;
   Systemet minimerar konsekvenserna av olyckor och misstag.
         
   5. Anpassning till preferenser och förmåga;
   Systemet är anpassat till brett varierande individuella 
     preferenser och förmågor 
    
   7. Utrymme för att komma intill och använda;
   Det måste finnas tillräckligt utrymme för att användarna skall   
   kunna komma fram till, nå och använda systemet oavsett   
   kroppsstorlek, kroppsställning och rörlighet.

Det är min grundsten i mitt arbete att förändra användandet av en serveringsbricka, att 
minska olyckor och misstag av att tappa kontrollen av brickan. Den ska också passa olika 
människor, män som kvinnor i olika åldrar med olika kroppsformer.  
   
Jag har funderingar om serveringspersonal är redo eller nyfikna på en förändring i brick-
serverandet, det är i stor del samma utgångspunkt i bärandet med plan hand under brickan. 
Men känslan och uttrycket i brickan är förändrad och den har en ny funktion som endera 
kan skapa lättnad, positivt intryck och nyfikenhet eller att det känns ovant, annorlunda och 
negativt. Det kommer upptäckas vidare i mitt arbete.
   Jag har även börjat tittat på alternativa återförsäljare till restauranger, samt producenter för 
utveckling av brickan och mer undersökningar kring friktionsytan, som ännu är en uppgift 
att lösa. 
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